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NOVI Y3
ODLIČNO SE PRILEGA
VSEM VAŠIM STRASTEM.

Obiščite nas v butičnih trgovinah ESPRESSO v Ljubljani, v nakupovalni galeriji Kristalne palače BTC, Ameriška ulica 8 
in na Fajfarjevi ulici 33 ali na www.espresso.si.

live
happilly

Novi kavni aparat Y3.2 Espresso & 
Coffee vam omogoča, da uživate 
v edinstvenem okusu kave illy na 
način, ki vam najbolj ustreza: kot 
italijanski espresso ali ameriško 
dolgo kavo. Majhen, eleganten in 
enostaven za uporabo. Na voljo v 
beli, rdeči in črni barvi.

ESPRESSO d.o.o., uradni distributer illycaffè, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, T 01 422 88 88, illy@espresso.si
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Mislim,	da	je	mogoče,	da	se	običajni	ljudje	odločijo	biti	izjemni.

Potrpljenje	je	vrlina,	ki	se	jo	je	težko	naučiti.

Življenje	je	prekratko	za	dolgotrajne	zamere.

Ljudje	bi	morali	slediti	stvarem,	do	katerih	čutijo	veselje.	To	jih	bo	
naredilo	srečnejše	kot	karkoli	drugega.

Ko	je	nekaj	pomembno,	to	narediš	tudi,	če	imaš	malo	možnosti	za	
uspeh.

Vztrajnost	je	ključna.	Ne	smete	obupati,	razen	če	ste	v	to	
prisiljeni.

Najboljši	nasvet,	ki	ga	lahko	dam,	je,	da	nenehno	razmišljajte	o	tem,	
kaj	ste	naredili	in	kako	bi	se	lahko	odrezali	bolje.

Ustvarjanje	podjetja	je	kot	pečenje	torte.	Morate	imeti	vse	
sestavine	v	pravem	razmerju.

Odlična	podjetja	so	zgrajena	na	odličnih	izdelkih.

Podjetje	je	tako	dobro	kot	ljudje,	ki	ga	sestavljajo	in	njihovo	
navdušenje	do	ustvarjanja.

Ljudje	delajo	bolje,	ko	vedo,	kaj	je	cilj	in	namen.	Pomembno	je,	da	se	
ljudje	veselijo	prihoda	na	delo	in	uživajo	v	njem.

Pri	rasti	podjetja	niso	pomembne	samo	inovacije	izdelkov,	ampak	
tudi	energija	in	odločnost	ljudi,	ki	stojijo	za	njimi.

Talent	je	izredno	pomemben.	Kot	pri	športu	bo	ekipa,	ki	ima	
najboljšega	posameznika,	pogosto	zmagala,	ampak	ključno	je	
tudi,	kako	ti	igralci	delujejo	skupaj	in	kakšna	je	strategija,	ki	jo	

uporabljajo.

Prvi	korak	je	ugotoviti,	da	je	nekaj	mogoče;	potem	se	bo	pojavila	
verjetnost.

Elon Musk (1971-)

UVOD

OGLAS
razstavišče

77
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K
aj vam pomeni Chopard, 
družinska zapuščina ali 
način izražanja skozi 
čudovite časomere, ki 
jih ustvarjate?
V prvi vrsti je to 

družinska dediščina, saj je podjetje Chopard 
v 100-odstotni družinski lasti. Znani smo 
po naši kreativnosti, strasti do odličnosti in 
znanju ter tudi neodvisnosti, ki je ena od naših 
temeljnih vrednot, saj nam omogoča izjemno 
fleksibilnost. V Chopardu smo namreč zelo 
zavezani družbeni odgovornosti in veliko 
truda vlagamo v etične in okoljske prakse na 
področju proizvodnje nakita in ur. Seveda 
moram priznati, da uživam v izražanju skozi 
ustvarjanje novih modelov. Leta 1986 sem 
predstavila svoj prvi dizajn, klovna z nihajočimi 
nogami, ki sem ga poimenovala “Happy 
Diamonds Clown”. S tem je nakit prvič vstopil v 
naše kolekcije. Najbolj me fascinira spremljanje 
produkta od točke A do Ž in opazovanje, kako 
ustvarjalnost oživi.

Kaj so bile vaše sanje, ko ste bila deklica?
Ljubim ustvarjanje. Že kot mlado dekle sem 
imela vedno zaposlene roke s kiparjenjem, 
risanjem… Brez Choparda bi morda izbrala 
svet arhitekture ali notranjega oblikovanja. 
Morda pa bi bila bohemska slikarka na nekem 
otoku...

Vaši umetniški kosi so unikatni, 
sofisticirani in imajo pravljični pridih. 
Odkod črpate inspiracijo?
Za vsako kolekcijo stoji edinstvena zgodba ali 
posebno srečanje. Navdih črpam predvsem 
iz narave in umetnosti. Veliko tudi potujem in 
spoznavam različne kulture in posameznike, 
ki mi dajejo inspiracijo za nove kreacije. Včasih 
ideje dobim tudi v sanjah, zato imam vedno 
na nočni omarici beležnico za skiciranje.

Kdo je Caroline, umetnica, pesnica, 
oblikovalka, poslovna ženska, 
filantropinja? Kako bi se opisali?
Od nekdaj sem bila strastna, radovedna in 
odprta za nove ideje. Verjamem, da sem 
pozitivna oseba, ki vedno vidi kozarec na 
pol poln in ne prazen. Upam si tvegati, če 
verjamem v določen projekt. Sovražim slabo 
voljo, zato se na vse pretege trudim pregnati 
slabo energijo. Zelo rada sodelujem z mojo 
ekipo, moje največje veselje je oblikovanje 
nakita in občutenje energije dragih kamnov.

Trendi v današnji družbi se 
pogosto spreminjajo, toda resnične 
vrednote ostajajo. Kaj menite, da so 
najpomembnejše vrednote človeka?
Biti prijazen, spoštljiv in pošten do sočloveka 

Karizmatična,	pozitivna,	navdihujoča…	s	temi	besedami	bi	lahko	
opisali	Caroline	Scheufele,	predsednico	in	umetniško	direktorico	
blagovne	znamke	prestižnega	švicarskega	nakita	in	časomerov	
Chopard	z	bogato	zgodovino,	ki	sega	v	leto	1860.	Svetovljanska	
dama,	izpod	rok	katere	nastajajo	hipnotične	kolekcije	draguljev,	
nam	 je	 predstavila	 svoje	 poglede	 na	 umetnost,	 oblikovanje,	
vrednote	in	dobrodelnost.

FASHION AVENUE     11



in njegove kulture. To so nekatere temeljne 
vrednote, v katere verjamem in za katere 
menim, da so pomembne v družbi. Kot ljudje bi 
morali biti pozorni na to, kar se dogaja po svetu 
in biti sposobni izkazati sočutje in ljubezen. 
Leta 2013 smo v Chopardu začeli projekt “The 
Journey” za doseganje trajnostnega luksuza. 
Naš cilj je izboljšati okolje in življenja tistih na 
samem začetku dobavne verige.

Znani ste po svoji dobrodelni dejavnosti. 
Kateri problem vam je posebej blizu?
Ko je človeku v življenju dano toliko, je le 
naravno, da poskuša vračati družbi na tak ali 
drugačen način. Že vrsto let skupaj z družino 
uporabljamo vpliv Chopardove slave za 
pomoč številnim dobrodelnim organizacijam. 
Posebej blizu mi je boj proti aidsu; že dolgo 

podpiram fundacijo amfAR preko njihovega 
vsakoletenega gala dogodka na cannskem 
filmskem festivalu. Podpiram tudi dobrodelni 
organizaciji Eltona Johna in José Carrerasa, 
ki je bližnji prijatelj naše družine. Moj oče je 
med drugim tudi predsednik fundacije za boj 
proti levkemiji JC Switzerland Foundation.

Če bi lahko uporabili le eno besedo, ki 
bi jo ljudje slišali in razumeli, katero bi 
izbrali?
Ljubezen. Da ljubimo sebe in druge ter se 
spoštujemo, je nekaj, česar nikoli ne more 
biti preveč. Vsi bi morali ljubiti sočloveka brez 
meja in predsodkov.
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Matjaž Tomlje
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ORIFLAME	POSSESS	THE	SECRET

Oriflame predstavlja dve novi vrhunski parfumski vodi linije Possess, 
ki je osnovana na zgodbah osupljivih ljudi iz mitov in legend, temelj 
pa sta moč in zapeljivost. V dišavi Possess The Secret zanjo je ujet duh 
nordijske boginje Idun, ki poseduje ključ nesmrtnosti in večne mladosti, 
medtem ko je glavni navdih parfumske vode Possess The Secret Man 
zgodba o neverjetni moči Thora, boga groma, strele in neurja.

MOIKA	V	TRGOVINI	HUDA	KOT	POPER

Celotna kolekcija MOIKA NaturalCosmetics, prve slovenske 
blagovne znamke, ki proizvaja izdelke iz svežih in lokalnih 
surovin vrhunske kakovosti, je od sedaj na voljo v trgovini 
Huda kot POPER na Mestnem trgu 8. V galeriji lepega boste 
svoje življenje začinili z največjo ponudbo naravne slovenske 
kozmetike v mestu ter ga olepšali z unikatnimi izdelki slovenskih 
oblikovalcev.

ORIFLAME	NOVAGE	MEN

Desetletja raziskav so pokazala, da se moška koža zelo razlikuje 
od ženske. Moška koža, polna testosterona, je debelejša, 
bolj odporna in zahteva več poživljajočih sestavin, da je 
videti mladostnejša. Zato nega moške kože zahteva posebej 
formulirane izdelke, ki ji dajejo mladosten in zdrav videz. 
Sodobni zaposleni moški si želijo enostavne rutine, ki omogoča 
popolno nego kože, zato je Oriflamova negovalna linija v štirih 
korakih NovAge Men odlična izbira, saj v trenutku poživi kožo, 
zavira znake staranja ter poskrbi za zdravo in spočito kožo.

14     FASHION AVENUE

	
	

	GAIA	NATURELLE	KOLAGEN	SHOT

Kolagen shot je novo, visoko koncentrirano anti-aging prehransko 
dopolnilo s kolagenom, z MSM-jem, s hialuronsko kislino, z vitamini 
in s cinkom v tekočini za celovito nego kože od znotraj, za mladosten 
videz, ohranjanje lepih las in čvrstih nohtov. Vsebuje ribji kolagen, ki je z 
majhno velikostjo molekule kar 1,5-krat bolj biorazpoložljiv od govejega 
in prašičjega kolagena, poleg tega pa imajo prehranska dopolnila v 
tekoči obliki do 10-krat boljšo absorpcijo kot tista v prahu ali tabletah.

Bulevar Mihajla Pupina 10 D, 11070 Novi Beograd
tel: + 381 (0)11 213 02 92, Kontakt: office@ibcbeograd.rs

www.ibcbeograd.rs www.montegrappa.com

Slovenska naravna kozmetika MOIKA, katerih izdelki so narejeni izključno iz lokalnih surovin, 
predstavlja negovalni dvojec, odličen za nego obraza spomladi. Intenzivni vlažilni šipkov serum in Suho 

ričkovo obrazno olje osvežita in prebudita kožo na najbolj nežen in naraven način. 

www.moika.si

Bralci revije ob nakupu 
negovalnega dvojca s kodo 
FA32018 dobijo darilce – 
Pomarančni čistilni gel za 

obraz 30 ml.

oglas 1s.indd   10 5. 03. 2018   12:42:47
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TATTOO	CARE	MAZILO	ZA	TETOVAŽE

Prvo in edinstveno slovensko mazilo za nego tetovaž, ki ga boste 
preprosto oboževali. Linija izdelkov Tattoo Care poskrbi za tetovaže 
od prvega dne po tetoviranju in skozi celo življenje. Mazilo ne le 
da ohranja intenzivnost barv tetovaže, temveč garantirano odpravi 
neprijeten občutek takoj po tetoviranju, kožo pomiri, spodbuja njeno 
obnavljanje in jo globinsko navlaži. Tetovažo ščiti pred izsuševanjem 
in jo dolgotrajno varuje in neguje. Ne vsebuje parabenov in 
alergenov, je dermatološko testirano ter primerno za vse tipe kože. 
Naravna in učinkovita nega.

GIVENCHY	DAHLIA	DIVIN	INITIALE

Najnovejši dodatek Givenchyjevi liniji Dahlia Divin je delikatna in 
sveža toaletna vodica Initiale, ki na koži pusti tančico absolutne 
ženstvenosti. V osrčju dišave se cvetovi magnolije, sveži jasmin in 
esenca vrtnice združijo v ženstven šopek. Cedra in sandalovina 
poudarita mehkobo mošusa, cvetni listi pa na nov nivo popeljejo 
živahnost iskrivih not bergamotke in pomaranče.
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KENZO	WORLD	EDT

Toaletna vodica Kenzo World je sodobna interpretacija ženstvene 
dišave. Sadno cvetna eksplozija je kot piš svežega vetra, naval veselja 
in domišljijski šopek, ki se smeji življenju. Igrivo raziskovanje novega 
sveta, ki uteleša joie de vivre, vodi parfumerski duet Francis Kurkdjian 
in Maia Lernout. Žareči izraz potonike je poudarjen z nežnostjo cvetov 
mandlja in pudrno mehkobo irisa. 

SENSCIENCE	NEGA		C.	P.	R.

C. P. R. nega las je namenjena suhim, zelo poškodovanim, kemično 
obdelanim lasem in lasem, ki so jih poškodovali vplivi okolja. To je 
intenzivna, 2-stopenjska obnovitvena nega, ki jo izvajajo samo v 
salonih. Nujno potrebna hranila iz Sensciencove formule Vitalock-6 
prodrejo v poškodovane plasti povrhnjice, jih obnovijo, okrepijo, 
zgladijo ter zapečatijo. Po C. P. R. negi so lasje močnejši, bolj zdravi, 
izjemno bleščeči in zaščiteni pred škodljivimi vplivi okolja. Lomljenje 
in cepljenje las se zmanjša za več kot 70 odstotkov.

Oriflame Slovenija / Šmartinska 106 / 1000 Ljubljana / info@oriflame.si

Edinstvena nega 
za moške, kmalu 

v Oriflamovem katalogu!

pomlad 2018.indd   97 7. 03. 2018   11:04:44
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v vseh
NEGOVANA
OBDOBJIH
Razumevanje	kože	v	različnih	obdobjih

Koža	se	z	leti	spreminja.		Na	te	spremembbe	vplivajo	tako	genetsko	
stanje	kot	tudi	naše	navade.	V	današnjem	članku	sem	vam	na	hitro	
opisala	 spremembe	 kože	 skozi	 leta	 ter	 vas	 oborožila	 z	 majhnimi	
prilagoditvami	vaše	vsakodnevne	nege.	
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Najstniška leta 
Koža odraste pri dvanajstih letih, takrat 
preide v polnoletnost tako funkcionalno kot 
strukturno. Hormončki, ki v tem času začnejo 
telo spreminjati v moža ali ženo, imajo za kožo 
lahko dramatične posledice. Povečana tvorba 
sebuma in moteno luščenje korneocitov 
lahko povzročita, da koža postane mastna in 
nagnjena k aknam. Tukaj se začne nega kože. 
Največ škode svoji koži naredijo najstnice 
zaradi preagresivne borbe proti povečanemu 
sebumu ter grobemu mehanskemu čiščenju 
aken v domači kopalnici. Svetovanje je v večini 
kozmetičnih salonov brezplačno, zato vam na 
srce polagam, obiščite ga in preprečite jojo 
učinek in kasnejše brazgotine.

20-35 let
Pri približno 25. letih se pojavijo prvi znaki 
staranja. Veliko na hitrost staranja vplivajo 
dednost, genetika, pravilna nega, okolje in 
navade. Povrhnjica in dermis se začneta tanjšati. 
Barierna zaščita ter uv zaščita se postopoma 
obrabljata. Prav tako začneta upadati volumen 
in prožnost kolagena, in to s hitrostjo približno 
en odstotek letno. Največ v tem obdobju 
naredimo za ohranjanje in nadomeščanje 
barierne zaščite ter primerno pogosto 
globinsko čiščenje kože. Z njo omogočate, da 
si koža sama ustvarja bariero.

35-50 let
Barierna zaščita se vedno bolj tanjša, posledica 
je izhlapevanje vlage iz kože. Drobne 
dehidracijske gubice se globijo. Presnovni 
procesi v koži se začnejo upočasnjevati, koža 
ne omogoča več 100-odstotne samooskrbe s 
kisikom in hranilnimi snovmi. Pomembne so 
negovalne terapije, dodajanje vlage, vitaminov 
in kisika. Nujno pomembna je samomasaža 
obraza, da izboljšamo samooskrbo.

50 let
Pri približno 50. letih opazimo hitre strukturne 
spremembe. Nastaja manj celic, obstoječe 
celice se skrčijo in vrhnje plasti kože se stanjšajo. 
Posledica sprememb je hrapavost povrhnjice, 
pojav “starostnih peg”, slabša regeneracija. 
Vezivno tkivo v dermisu izgubi svojo vlaknasto 
strukturo in sposobnost vezanja vode, zaradi 
degeneracije elastičnih vlaken pa pride do 
izgube moči in prožnosti ter nastanka gub, ki 
se z nadaljnjim staranjem kože spremenijo v 
globoke gube. V tej fazi so bistvenega pomena 
nege z dodatkom kolagena in antioksidacijske 
maske, zaželen pa je tudi dodaten nanos 
hladno stiskanih olj z vitaminoma E in A.

Anja Rednak Jakšić
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Leto	1981	je	zaznamovalo	začetek	zgodbe	znamke	Guess,	ki	je	v	le	
nekaj	 letih	povsem	revolucionarizirala	modni	svet.	Kako?	Kavbojke,	
do	takrat	oblačila	revnih	množic,	je	z	inovativnimi	obdelavami	in	dizajni	
ter	 z	 legendarnimi	 oglaševalskimi	 kampanjami	 transformirala	 v	
obvezni	kos	vsake	modne	navdušenke.
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Š
tirje bratje, Georges, 
Maurice, Paul in Armand 
Marciano so si v 50. 
letih prejšnjega stoletja 
delili sobico v marseillski 
sinagogi, kjer je bil njihov 

oče rabin, a ta je kmalu postala preozka 
za njihove velike ideje, zato so zapustili 
južno Francijo v iskanju ameriških sanj. 
In kje bolje začeti svojo novo življenjsko 
pot kot v mestu angelov, Los Angelesu? 
V prestižni soseski Beverly Hills so bratje 
odprli svojo prvo trgovino, takrat še pod 
imenom MGA, kjer so bile njihov najbolj 
prodajani produkt unisex kavbojke. 
Z inovativnimi obdelavami jeansa so 
pridno nabirali zveste stranke, a vseeno 
z neznamčenim izdelkom niso mogli 
doseči dobrega prodajnega uspeha. Toda 
tudi to se je kmalu spremenilo. Rojstvo 
znamke Guess lahko pripišemo drugemu 
najstarejšemu bratu Georgesu, ki je leta 
1981 ime opazil na velikemu plakatu 

in ustvaril ikonični trikotni logotip. In 
tako so bratje Marciano z novo znamko 
popolnoma redefinirali denim. Recept 
za uspeh niso bili zgolj drastično ožji in 
drznejši dizajni, ampak tudi učinkovita 
razporeditev dela med brati; Georges je 
bil kreativni vodja, ki je začrtal značilni 
Guessov stil, Maurice je vodil razvoj 
izdelkov, Armand distribucijo, današnji 
glavni šef Paul pa je skrbel za oglaševanje. 
S posluževanjem neizpodbitnega dejstva, 
da se seks prodaja, je slednji ustvarjal 
izredno uspešne kampanje z zapeljivimi 
lepoticami bujnih oblin. Ker se je v 
večini odločal za širši javnosti neznana 
dekleta, je lansiral kariere številnih danes 
legendarnih manekenk, če jih naštejemo 
le nekaj; Claudia Schiffer, Laetitia Casta, 
Eva Herzigova, Anna Nicole Smith. Še 
pomembneje, s tem je spremenil jeans, 
do tedaj delavsko oblačilo, v kos, ki je 
lahko prav tako privlačen kot čipkasto 
perilo. Z modelom Marilyn, katerega so 
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krasile zadrge na koncu hlačnic, so nastale t.i. 
dizajnerske kavbojke, katerih cene se danes 
vrtijo v več sto evrih.
Guess je postal simbol mladostnega in 
avanturističnega življenjskega stila, s katerim 
so se poistovetile mnoge ženske, po lansiranju 
moške linije v letu 1983 pa tudi pripadniki 
močnejšega spola. Modni imperij je vztrajno 

rastel z dodatkom glamuroznih časomerov, 
torbic, očal, dišav, toda lansko leto je s posebno 
kolekcijo, ki se poklanja 35. rojstnemu dnevu 
znamke, Guess obudil legendarne kroje iz 
svoje zgodovine in dokazal, da je še vedno kralj 
jeansa.

Ava Tomlje

Rezervacije: tel: +386 1 243 00 00, e-mail: info@plazahotel.si

Izdelki P.E.C.A. so dragocen pripomoček vsakomur v tem sodobnem načinu 

življenja. Človek namreč še bolj kot kdaj koli prej usmerja energijo v 

zunanji svet in jo na ta način ogromno tudi izgublja. Zaradi navzkrižnih 

informacij je tudi zbegan, dekoncentriran in notranje neizpolnjen. S 

tovrstno energijo ustvarja tudi težino v odnosih in končno ugotovi, da 

je nekje, v nečem izgubil samega sebe. Izdelki P.E.C.A. ga vračajo nazaj v svoje 

bistvo. V tisto notranjo vrednoto in lepoto, kar on v resnici je. 

Širok asortiman izdelkov P.E.C.A. najdete na: 

www.pecastory.com

01 518 45 70

Miheličeva cesta 18, 1000 Ljubljana

oglas 1s.indd   4 6. 03. 2018   15:33:26
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C
hopard je v roke družine 
Scheufele prešel leta 
1963 in se zahvaljujoč 
njihovemu trdemu 
delu in osvajanju 
novih trgov kmalu 

transformiral iz butičnega proizvajalca v 
močno mednarodno znamko, znano po 
ustvarjalnosti, znanju in strasti do odličnosti, 
ki jo omogoča samostojno obvladovanje 
celotnega procesa od oblikovanja do 
distribucije preko 1.400 prodajnih mest in 
več kot 160 ekskluzivnih butikov.

Svoj ugled so zgradili na ikoničnih kolekcijah 
nakita in predstavnikih visokega urarstva, 
zajetih v liniji L.U.C. Vsi Chopardovi izdelki 
sledijo načelu brezčasne lepote in elegance, 
ki se je nazadnje reinkarniralo v dih jemajoči 
kolekciji “Garden of Kalahari”, ki so jo v celoti 
izdelali iz dragocenega 342-karatnega 
diamanta. Daleč najbolj prestižen set 
nakita znamke, ki so ga Chopardovi mojstri 
izpopolnjevali kar leto dni, govori zgodbo o 
izjemni roži, ki je zacvetela v puščavi.

www.chopard.com

Znamka	 sijajnega	 izbranega	 nakita	 in	 dovršenih	 časomerov	
Chopard	 izhaja	 iz	 daljnega	 leta	 1860,	 ko	 jo	 je	 v	 švicarski	
Juri	 ustanovil	 Louis-Ulysse	 Chopard	 in	 jo	 kaj	 kmalu	 s	 svojimi	
inovativnimi	 dizajni	 ponesel	 vse	 do	 dvora	 ruskega	 carja	
Nikolaja	 II.	 Od	 natančnih	 in	 zanesljivih	 kronometrov	 in	 žepnih	
ur	se	je	asortiman	Choparda	tekom	let	razširil	še	na	področje	
prvovrstnih	 bleščečih	 draguljev,	 po	 katerih	 rade	 posegajo	
svetovne	zvezde	in	predstavnice	kraljevih	družin.
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Opevana	 švicarska	 manufaktura	 Roger	 Dubuis,	 ki	 na	 samem	
vrhu	 visokega	 urarstva	 deluje	 skoraj	 25	 let,	 se	 je	 združila	 s	
prestižnim	 italijanskim	 ustvarjalcem	 vozil	 Lamborghini	 ter	
zmogljivost	 in	 drznost	 njihovih	 superavtombilov	 prenesla	 na	
svoje	vrhunske	časomere.
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R
adikalno-inovativna vizija, 
čustveno oblikovanje in 
izjemno dovršeno inženirstvo 
družijo Lamborghinijev 
motošport oddelek Squadra 
Corse in vizionarskega 

urarja Rogerja Dubuisa. Partnerstvo, rojeno iz 
skupnega etosa ustvarjati izdelke vrhunske 
kakovosti in dizajna, se je rezultiralo v štirih dih 
jemajočih kreacijah, ki jih zaznamuje drznost in 
ekstravaganca; sprva so predstavili zgolj rumeno 
in oranžno različico, na letošnjem ženevskem 
salonu visokega urarstva SIHH pa so obiskovalci 
ugledali še modro in črno iteracijo zapestnega 
Lamborghinija. 
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Strokovnjaki Rogerja Dubuisa so za osnovo 
vzeli svoj ikonični model Excalibur, ki je močno 
zakoreninjen v DNK znamke in uteleša njeno 
nenehno potiskanje meje mogočega. Na 
koncu so pripravili kolekcijo tehnološko izredno 
kompleksih ur z razgaljenim motorjem iz 312 
komponent v obliki Aventadorja S, narejenih 
iz enakega karbona kot Lamborghinijevi 
avtomobili in ožigosanih s pečatom Poinçon 
de Genève, z najbolj priznanim zagotovilom 

vrhunskega urarstva, ki zahteva izpolnjevanje 
najstrožjih meril kakovosti in izdelave.
Nič presenetljivega ni, da so mojstrovine, 
ki ponujajo 40-urno rezervo navitja in so 
vodoodporne do pritiska petih barov, narejene 
v izredno omejeni izdaji. Izmed štirih barvnih 
kombinacij je najbolj ekskluzivna oranžno-črna 
različica, ki bo razveseljevala le osem lastnikov.

Ava Tomlje

Profesionalne lastnosti z 
neomejeno povezljivostjo 
in prilagodljivostjo

Profesionalne lastnosti 
z OLED iskalom

Profesionalne lastnosti na poti

Profesionalne lastnosti 
z visokohitrostnim 
snemanjem

Žepni fotoaparati 
za profesionalce

 

Serija RX100 vključuje vrhunsko tehnologijo, 
združeno v kompaktnem ohišju iz lahkega in 
trpežnega aluminija, ki se lepo 
prilega vašemu žepu.

Profesionalne lastnosti z 
neomejeno povezljivostjo 
in prilagodljivostjo

Profesionalne lastnosti 
z OLED iskalom

Profesionalne lastnosti na poti

Profesionalne lastnosti 
z visokohitrostnim 
snemanjem

Žepni fotoaparati 
za profesionalce

 

Serija RX100 vključuje vrhunsko tehnologijo, 
združeno v kompaktnem ohišju iz lahkega in 
trpežnega aluminija, ki se lepo 
prilega vašemu žepu.

A. C. S., d.o.o.  •   Ljubljana, Celovška cesta 108
tel. 01/5001587   

www.acssony.si  •   e-pošta: info@acssony.si

“Sony”, “   ”, in njihovi logotipi so zaščitene in registrirane blagovne znamke katerih lastnik je  družba Sony Corporation. Vsi drugi logotipi in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. 

www.acssony.si/serija-rx

oglas 1s.indd   39 10. 10. 2016   00:51:21
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ključni
LEXUSOV
IGRALEC
Lexus	NX
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Od	lansiranja	leta	2014	se	je	urbani	
športni	 terenec	 NX	 uveljavil	 kot	
ključni	 igralec	v	Lexusovi	paleti	vozil,	
saj	predstavlja	kar	tretjino	znamkine	
prodaje	 na	 stari	 celini.	 Kupce	 je	
pritegnil	z	združevanjem	sodobnega	
luksuznega	 oblikovanja,	 dinamične,	
a	 udobne	 vožnje	 in	 široke	 izbire	
motorjev,	 med	 katerimi	 najdemo	
tudi	učinkovito	hibridno	enoto.

D
a bo še naprej ostal svež in mladosten, 
je uspešni model prejel posodobitev 
zunanjega in notranjega stila kot tudi 
nadgradnjo opreme za večjo varnost 
in funkcionalnost. 
Lexus je ohranil izrazito oblikovno 

bistvo križanca NX in se je raje osredotočil na izpopolnitev 
detajlov, ki nadgrajujejo vizualni učinek. Značilna maska 
hladilnika je pridobila drugačen izgled, da bo bolj v 
skladu z večjima bratoma RX in LX. Obraz avtomobila so 
dodelali še z novim prednjim odbijačem in uvedbo večjih 
rež za zajem zraka, kar prispeva tudi k aerodinamičnosti. 
Sofisticirano podrobnost predstavljajo preoblikovane LED 
luči in nova dizajna 18-palčnih platišč.
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Interier vozila je prejel še bolj luksuzen karakter, napore pa so oblikovalci usmerili tudi v izboljšavo 
enostavnosti uporabe in udobja, s čimer so se poklonili načelom japonske gostoljubnosti 
Omotenashi. Med največje spremembe štejemo povečavo centralnega multimedijskega 
zaslona na 10,3 palcev, prenovo stikal in analogne ure ter dodatek novih barvnih možnosti.
Celotno osvežitev športnega terenca NX so pri Lexusu zaključili z vgradnjo številnih varnostno-
asistenčnih sistemov in prostoročnega odpiranja prtljažnih vrat.

www.lexus.si
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Ferretti	Yachts	550

navtični
DRUŽINSKI
DRAGULJ

Pri	Ferrettiju	so	se	lotili	izziva	prenoviti	mojstrovino	navtičnega	
sveta,	jahto,	ki	je	v	samo	dveh	letih	pustila	svoj	pečat	in	osvojila	
tako	kritike	kot	stranke.	Pod	nož	je	šel	model	550,	ki	združuje	
elegantne	linije	s	športnim	značajem	in	sofisticiranim	stilom.
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E
den največjih nedavnih 
uspehov podjetja Ferretti 
Yachts je prelepa flybridge 
jahta 550, ki je s prenovo 
postala še bolj impresivna. 
Oblikovalci se niso želeli 

preveč odmakniti od preverjenega recepta, 

ampak ga hoteli le malo osvežiti. Tako je 
16,7-metrsko plovilo, perfektno za družinske 
dogodivščine, ohranilo neprekinjeno zasteklitev 
glavnega krova, ki ustvarja dinamičen izgled, h 
kateremu pripomorejo tudi tri prostrana okna 
na straneh ladijskega trupa, ki v notranjost 
spuščajo mnogo naravne svetlobe.



16,7-metrsko	plovilo,	perfektno	za	
družinske	dogodivščine,	je	ohranilo	
neprekinjeno	 zasteklitev	 glavnega	
krova,	ki	ustvarja	dinamičen	izgled

‘‘

‘‘
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Prenova je bolj očitna v oblikovanju interierja, ki 
je prejel še bolj sofisticirano paleto materialov, 
ki so jih dostavili Ferrettijevi partnerji, 
najprestižnejše blagovne znamke, ki resnično 
utelešajo italijansko kakovost in stil.
Vsepovsod plovilo krasi orehov les 
inovativne znamke ALPI, ki je kot prva na 
svetu industrializirala proizvodni proces 
kompozitnega lesa. Tega so skombinirali s 

sivkasto-bež lakiranimi površinami, kromiranimi 
elementi in s svetlo obarvanimi tkaninami, 
v katere niso odete samo zofe, ampak so 
uporabljene tudi za stropno oblogo na glavni 
palubi. Rezultat je sodoben prostor, ki ustvarja 
občutek luksuznega stanovanja na vodi.
Radodarno glavno palubo gradijo kokpit, 
kuhinja, jedilna miza in dve veliki zofi. Prostor 
se preko steklenih vrat nadaljuje proti krmi, 
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dr food
kjer so namestili še eno sedežno garnituro za 
idilično obedovanje na svežem zraku. Štirinajst 
gostov, kolikor jih sprejme Ferrettijeva 550-
ica, se bo lahko sproščalo tudi na premcu, 
ki ponuja udobne blazine za nastavljanje 
sončnim žarkom, medtem ko se bodo pod 
senco flybridgea lahko zleknili na veliko rjavo 
zofo v obliki črke C, si privoščili lahko kosilo ter 
ga poplaknili s kozarcem vrhunskega vina.
Goste čaka počitek na spodnji palubi, ki skriva 
tri krasne kabine in dve kopalnici. Dekor kot v 
glavnem salonu izraža premišljeno pozornost 
do detajlov, tu pa so Italijani dodali še odtenek 
pomirjajoče slonovine. Najbolj dovršena je 
seveda glavna suita z lastno kopalnico, ki jo 
zaznamujejo čudoviti turkizni mozaiki, ki se 
odlično skladajo z naravnimi toni pohištva.
Luksuzno jahto poganja dvojica motorjev z 
močjo 735 KM, ki omogoča najvišjo hitrost 30 
vozlov in potovalno hitrost 25 vozlov, ob kateri 
lahko plovilo doseže 310 navtičnih milj.

Ava Tomlje

PALEO

PROTEIN BAR

NORI   NA

ROYAL
NORI   NA

NORI   NA
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Le	Corbusier,	Ludwig	Mies	van	der	Rohe,	Frank	Lloyd	Wright	–	imena	
iz	sveta	arhitekture	prejšnjega	stoletja.	Njim	se	po	prepoznavnosti	
priključuje	Frank	Gehry.
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Frank	Gehry

skozi
FUNKCIJA
FORMO
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P
hilip Johnson, doajen 
arhitekturnega sveta, 
je takole opisal najbolj 
prepoznavno Gehryjevo 
delo Gugenheimov 
muzej v Bilbau: ‘‘Največja 

arhitekturna stvaritev svojega časa. Najbrž je 
danes Frank Gehry najboljši svetovni arhitekt 
in zagotovo najbolj pomemben in vpliven, pa 
vendar skromen, v svojem delu profesionalen 
in poznan po svojem masivnem egu. Z Bilbaom 
je Gehry prešel mejo prepoznavnosti.’’
Za mnenje o velikem umetniku smo povprašali 
dekana ljubljanske Fakultete za arhitekturo 
prof. mag. Petra Gabrijelčiča, ki pravi: ‘‘Frank O. 
Gehry je nedvomno ena od najpomembnejših 
ikon današnjega svetovnega kulturnega 
showbusinessa, čeprav mu težko pripišemo 
karizmatičnost ideoloških liderjev Le 
Corbusierjevega kova. Prej ga lahko primerjamo 
s samosvojim in genialnim Gaudijem ali našim 
Plečnikom, ki sta se vedno izmikala vsakršnim 
stilnim opredelitvam in zato ostala razmeroma 
dolgo neopažena in izven blišča sodobnega 
modnega glamurja. Zakaj in kako se je 
uspel Gehry izviti iz  anonimnosti in postati 
paradni konj zahodne kulture in ambasador 
mednarodnega kapitala? Brez dvoma je njegov 
veliki met gradnja kultnega Gugenheim 
muzeja v španskem Bilbau, ki mu je odprl vrata 

na najširše mednarodno prizorišče. Z velikimi 
evropskimi naročili je postal ponos in eksportna 
znamka Amerike, obliž za njen kompleks do 
evropskega ekskluzivizma. Vendar moramo 
opazovati in razumeti fenomen Gehryja le v 
kontestu sodobne postindustrijske družbe in 
obče globalizacije. Za postmoderno obdobje 
je namreč značilno, da so splošne paradigme 
in velike zgodbe razsrediščene, razmrežene, 
monistično načelo zamenja pluralnost, 
webrovsko diferenciacijo zamenjuje skupek 
prepletenih entitet. Ljudje ne pristajajo več na 
velike ideologije. V množici novih priložnosti 
so razpeti med željo po avanturi, a hkrati tudi 
željo po varnosti. Razpetost med avanturo 
informacijske plime z neskončno možnostjo 
individualnih interpretacij in varnostjo 
udomačenega okolja množične kulture poraja 
željo po ikonografsko poenostavljenem 
dojemanju sveta, ki jo tako uspešno izkorišča 
sodobna multimedijska produkcija. Ob imenih, 
kot so Madonna, Gucci, Metallica se zato vse 
pogosteje pojavlja tudi ime arhitekta F. O. 
Gehryja kot le eno od možnih, morda celo 
naključno izbranih, s katerimi se hranijo revialni 
tisk in populistični mediji.
Za podobo arhitekta F. Gehryja se skriva več 
obrazov. Obstaja medijsko razvpiti Gehry, 
ljubljenec modne scene, dekadentni umetnik 
nekonvencionalnega duha, ki se, po mnenju 

tiska, ne ozira na arhitekturne stile in ki z 
lahkotnostjo, značilno za kulturo Zahodne 
obale ZDA, predrzno kombinira najrazličnejše 
neobičajne materiale in tehnike v svoje 
arhitekturno-kiparske podobe spektakla. 
Potem je tu resnični Gehry, ki je vse in nič od 
tega. Ljubitelj umetnosti, vsega nenavadnega 
in minljivega, elitist povezan s številnimi 
umetniki, tako osebno kot profesionalno. In 
končno F. G. kot obsesiven perfekcionist, ki 
išče, kot nekdaj alkimisti, formulo, po kateri bo 
mogoča idealna združitev ekspresivne oblike z 
njeno uporabno funkcijo. Je hladen romantik, 
racionalen ekspresionist, modri pustolovec, ki 
ustvarja na robu dopustnega, kjer spreminja 
praktično v poetično, arhitekturo v umetnost. 
Živi v svetu, kjer se vrednote in prioritete 
nenehno spreminjajo in kjer ni nikoli ene same 
prave rešitve.
Pri 87 letih je Gehry bolj plodovit, inovativen 
in sproščen kot kadarkoli prej. Obkrožen s 
talentiranimi partnerji in sodelavci živi in dela 
v svojem 135-članskem biroju, oblegan s 
prestižnimi naročili, od katerih izbere le tista, 
ki jih zmore fizično pripeljati do perfekcije. 
Zanimivo, kako malo je vplivala zakasnela 
slava na njegovo delovno metodo in nanj 
osebno. Slava mu ni stopila v glavo, zato je 
ostal nespremenjen v svojem preprostem 
obnašanju, spontanosti domislic in želji po 

stalnih spremembah.
Frank Gehry je umetnik in ne znanstvenik, 
praktik in ne teoretik. Prej kipar kot arhitekt. 
Govori z odkritosrčno jasnostjo, ki razorožuje. 
Le redko piše in ne pripada nobeni od modnih 
skupin. Sodobne ideje teorije fraktalov in 
kaosa, tako  značilne za današnjo  avantgardo 
in njene protagoniste, nimajo mesta v 
njegovem življenju. In čeprav so njegova 
dela neizvedljiva brez podpore sodobnih 
računalniških programov, osebno zavrača 
računalnik kot oblikovalsko orodje. Projekt 
začenja po starem. Na osnovi enostavne 
prostoročne skice, ki ji sledi vrsta provizornih 
študijskih modelov sestavljenih iz najrazličnejši 
odpadnih materialov: koščkov papirja, lepenke, 
aluminijaste pločevine in lesenih elementov. 
Za Gehryja je to višek ustvarjalnega procesa. 
Uživa v kreativni igri razmeščanja raznovrstnih 
elementov, v stalnem preizkušanju in iskanju 
novih idej. Ko je zasnova objekta dokončana, jo 
preda svojim sodelavcem, da jo izpopolnijo in 
pripravijo za dialog z naročnikom. Šele po tem, 
ko so vsi zadovoljni z rešitvijo, izdela končno 
maketo, ki jo s pomočjo računalniškega skenerja 
prenese v obliko dvodimenzionalnih načrtov, 
po katerih bodo izvajalci pripravili in razrezali 
potrebene materiale. Za Gehryja so njegovi 
objekti predvsem prostorske skulpture. Sam se 
ukvarja z njihovo formo, medtem ko poskrbijo 
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sodelavci za njeno racionalno poselitev.
Podobno kot za mnoge arhitekte je tudi 
za Gehryja umetnost gradnje resna in 
razmišljujoča dejavnost. Svoje poslanstvo 
opravlja z ljubeznijo in s spoštovanjem ter z 
velikim posluhom za odkrivanje novih poti 
in rešitev. V osemdesetih letih se je spretno 
izognil prevladujoči retrogradni ideologiji in 
ostal zvest izvornemu modernizmu, ki so ga 
postmodernisti poskušali tako strastno očrniti. 
Vedno je izkoristil ponujene priložnosti, hodil 
je po robu možnega in dopustnega ter porival 
stroko preko njenih meja. Bili so časi, ko je izgubil 
orientacijo in motiv, a je vedno znova našel 
priložnost, da prekroji stare resnice in najde 
novo pot. Kot večina arhitektov čaka tudi on na 
nove priložnosti, v upanju, da bo končno uspel 
do popolnosti uresničiti svoje vizije in ideale. 
Zanj je delo, v katerem se prepletata filozofija in 
praktična izkušnja, le genialna igra in arhitektov 
skrivni eliksir. Očarljivost njegovih domislic, s 
katerimi preoblikuje običajno v neobičajno, 
nevidno v vidno, tehnično v poetično, nas 
navdaja z radostjo in sili k nasmešku. Njegova 

dela se rojevajo na meji med kiparstvom in 
arhitekturo. To je prazen, nevaren prostor, ki 
ga je ustvaril sam, z željo, da bi z njemu lastno 
sintezo pomiril napetosti med umetnostjo in 
uporabnostjo. Vendar je njegovo delo več kot le 
avantura in domiselna iskrivost. Je orkestracija 
prostora skozi multidimenzionalni koncept.’’
Ustvarjalec, ki si je svoje umetniško ime gradil 
v južni Kaliforiji s tako imenovano ‘‘cheapskate‘‘ 
arhitekturo, ki je uporabljala surove materiale, 
kot so gubasta pločevina in verige, se je rodil 
leta 1929 v Torontu v Kanadi. Študiral je na 
univerzah v južni Kaliforniji in na Harvardu 
ter v začetku deloval v komercialnih poslih s 
svojimi partnerji v različnih podjetjih. Tekom 
let je Gehry izoblikoval svojstven stil kolažne 
kompozicije,  kjer je komponiral z vlitimi 
materiali, od katerih prevladuje prvobiten 
primitivni beton. Pri njegovem delu ne gre 
za oblikovanje zgradb, marveč za oblikovanje 
ad hoc uporabnih struktur. Plodnost arhitekta 
je bila velika: če naštejemo samo nekaj 
njegovih del: Ameriški center v Parizu (1988), 
kalifornijski Aerospace muzej v Los Angelesu 

(1984), restavracija Fishdance v mestu Kobe 
na Japonskem (1989), knjižnica Goldwyn v 
Hollywoodu (1982), pravna fakulteta Loyola 
v Los Angelesu (1984), Umetniški muzej na 
Univerzi Minnesota v Minneapolisu (1990), 
Vitra design muzej v mestu Weil am Rheim v 
Nemčiji (1989), do nešteto vil in rezidenc ob 
kalifornijski obali.
V centru Los Angelesa, na griču Crowing 
Bunker, se svetlika in odseva bleščeča 
valovita arhitektonska skulptura iz nerjavevče 
pločevine. Zgradba je dovršena arhitektura, ki 
kipi v podobah odpirajočega rožnega cveta 
ali v podobi jadrnice, ki jo premetava orkan. 
Walt Disney Concert Hall je bilo za Gehrya 
prvo veliko naročilo v njegovem domačem 
mestu. Zahteven projekt, ki je potreboval kar 
16 let, da je doživel otvoritev. Za projekt so 
narisali 30.000 načrtov in cena gradnje se je 
od prvega izdelanega predračuna do odprtja 
podvojila. Gradnja je bila financirana izključno 
s privatnimi sredstvi donatorjev, izmed katerih 
je pomembna Disneyjeva hčerka Diana, saj je 
gradnjo rešila pred kolapsom. Danes je objekt, 

ki ima 27.000 kvadratnih metrov uporabnih 
površin in čigar glavna dvorana šteje 2.265 
sedežev, v lasti okrožja Los Angeles.
Objekt je bil oblikovan od znotraj navzven. 
Vodilo arhitekta je bila povezava interpretov 
s publiko. Med orkestrom in publiko mora 
biti intimna povezava. Gehry v dvorani ni 
predvidel nobenih posebnih lož. Publika je 
zanj enakovredna, zato so vse lokacije sedežev 
enakovredne po akustiki in vidnosti odra. 
Konkavne stene iz cedrinega lesa pričarajo 
toplino in zagotavljajo izredno akustiko. 
Terasasto oblikovanje sedežev spominja na 
Berlinsko filharmonijo. 
Z razliko od prenekaterih uspešnih arhitektov, 
ki le vodijo posel svojih birojev, je Gehry ostal 
umetnik – arhitekt, povezan z vsemi fazami 
oblikovanja. Perfekcionist, ki neprestano 
išče poti, da izrazi uporabno funkcijo skozi 
arhitekturno formo, še ni rekel zadnje besede. 

Matjaž Tomlje



Popolna Poroka
Poročni dan je eden najlepših dni v vajinem življenju,  

zato prepustita načrtovanje in organizacijo naši izkušeni poročni ekipi.

Z nami bo praznovanje vajine ljubezni nepozabeno in brezskrbno doživetje. Poskrbeli 
bomo za vse podrobnosti, od rdeče niti do izbire lokacije, fotografa, glasbene skupine, 

dekoracije, poročne torte pa vse do zaključka vajinega sanjskega poročnega dne.

Skrbno izbrane lokacije 
za popolno poroko

Vrhunske pogostitve s Kaval Catering

RESTAVRACIJA STRELEC
Ljubljanski grad, Ljubljana

RESTAVRACIJA EVERGREEN
Golf Ljubljana, Smlednik

RESTAVRACIJA STARI KAŠTEL
Buje, Hrvaška

KAVARNA MAO
Fužinski grad, Ljubljana

KAVARNA BIENALE
Tivolski grad, Ljubljana

RESTAVRACIJA  ELEMENT
Šlandrova ulica 4b, Ljubljana

trzenje@kaval-group.si / 040 522 673 / www.kaval-group.si
Kaval Catering slovi po svoji drugačnosti 
in kreativnosti. Strokovno podkovano in 
profesionalno osebje, pričara naročniku 

nepozaben dogodek, vrhunsko kulinariko, 
predvsem pa popolno brezskrbnost, zaupanje  

in uživanje v dogodku samem. 

Vsak dogodek je pripravljen z osebno noto, 
drugačnostjo in kreativnostjo.

catering@kaval-group.si
051 315 156, 040 522 673

www.kaval-group.si
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Vsak	 pravi	 sladkosned	 ve,	 da	 nič	 ne	 paše	 bolj	 od	 koščka	 žlahtne	
čokolade.	 Omamne	 dišave	 in	 izrazit	 okus	 so	 več	 kot	 očitni	 razlogi	
za	 priljubljenost	 te	 dobrote	 tako	 po	 svetu	 kot	 pri	 nas.	 Ni	 treba	 biti	
poznavalec,	 da	 uživaš	 v	 pestrem	 naboru	 okusov,	 ki	 jih	 ponuja	 naša	
dežela.	In	sploh	ni	treba	iti	daleč,	da	izkusiš	nekaj	povsem	drugačnega,	
novega	in	nadvse	okusnega.
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Čokoladna	Slovenija

za
POSLASTICA

POZNAVALCE
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K
er je želel razviti nekaj svežega, 
posebnega in ekskluzivnega, se 
je Andraž Gavez, lastnik spletne 
trgovine MojaČokolada.si, 
povezal s priznanim etnologom 
Janezom Bogatajem in nastala 

je Čokoladna Slovenija, ki je ravno tako raznolika 
kot naša dežela. Različnost okusov ustvarjajo 
premišljeno izbrana živila, zelišča in začimbe, ki so 
značilna za posamezne regije. Snovalci izdelka so 
jih strnili v najbolj značilne in tako dvanajst koščkov 
najbolj žlahtne čokolade razkriva skrivnosti naše 
prečudovite dežele. Obalno-kraški košček zaznamuje 
kombinacija solnega cveta in temne čokolade, ki 
se zdita kot nenavadna kombinacija, dokler je ne 
poskusite. Goriški pričara kraljevski užitek s slovitim 
cvetom iz Mesta vrtnic, medtem ko gorenjski 
spominja na jesen s prepletom sladke hruške in 
čokolade. Z dehtečih polj Primorsko-Notranjske 
prihaja sivka, iz osrednjeslovenske regije pa pehtran; 
obe sestavini dodata poseben aromatičen pridih 
že tako pestremu okusu. Na jugovzhodnem koščku 
Čokoladne Slovenije pusti sled cvetni prah, ki ga 
pridno nabirajo slovenske čebelice na prostranih 
travnikih, zasavsko pokrajino predstavlja sočna 
jagoda, posavsko pa priljubljena poslastica naših 
babic, orehi. Ni veliko sadežev, ki bi bili tako globoko 
prepleteni z našo kulturo, kot je jabolko, zato so 
ga ustvarjalci pripeljali iz Savinjske regije in z njim 
oplemenitili čokolado. Svojo pot vanjo so našla tudi 
slastna pražena bučna semena iz Podravja in ocvrta 
čebula, pridelana na njivah pod Peco na Koroškem. 
Dvanajst nebeških okusov zaokrožuje pomurski 
košček, obogaten z zdravimi konopljinimi semeni.
Novost na tržišču, ki združuje okuse raznolikih 
slovenskih regij v obliki tridimenzionalne čokolade, 
je odlično luksuzno darilo zlasti za tuje goste 
v Sloveniji, saj omogoča vrhunsko kulinarično 
spoznavanje naše zelene dežele z različnimi sladkimi 
spoznanji na stičišču Alp, Mediterana, Panonske 
nižine in Balkana. Čokoladna Slovenija bo s svojimi 
dvanajstimi značilnimi okusi zagotovo zadovoljila še 
tako zahtevnega poznavalca in razveselila vsakega 
čokoholika.

www.chocolateslovenia.com
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Hotel	St.	Daniel

hiša in
HOLISTIČNA

VITA NOVA



Kako	 zaužiti	 dozo	 sreče?	 Vsak	 dan!	 Naprej	 naj	 vas	 nekaj	 vprašam.	
Kako	težak	je	kozarec	vode?	Absolutno	teža	ni	pomembna.	Odvisna	
je	 od	 tega,	 koliko	 časa	 držite	 kozarec.	 Če	 ga	 držite	 v	 roki	 eno	 uro,	
postane	 vaša	 roka	 boleča.	 Če	 ga	 držite	 cel	 dan,	 bo	 roka	 postala	
paralizirana.	Vsekakor	se	teža	kozarca	ne	spreminja.	Vendar	če	bolj	
dolgo	 držite	 kozarec	 v	 roki,	 težji	 se	 vam	 zdi.	 Stres	 in	 vsakodnevne	
skrbi	 so	 enake.	 Dlje	 časa,	 kot	 jih	 nosiš	 v	 sebi,	 težje	 postajajo.	 Težje	
kot	 so,	 manj	 smo	 sposobni	 optimalnega	 delovanja	 in	 racionalnega	
mišljenja.	Kratkotrajni	stres	ne	povzroča	težav.	Če	smo	pod	stresom	
uro,	postane	težji.	Če	smo	pod	stresom	dalj	časa,	lahko	postaneta	
naše	telo	in	um	paralizirana.

S
tres sprošča ‘‘vražji’’ koktajl 
hormonov – kortizol in 
adrenalin, zaradi katerih dobimo 
občutek, da je vse sivo, čeprav 
zunaj sije toplo sonce. Občutek, 
da ne zmoremo. Da se kolesje 

okoli nas nikoli ne umiri. Pogrešamo mirnost, 
varnost, skromnost in iskrenost. Preprosto 
povedano, želimo si sreče.
Obstaja tudi ‘‘angelski’’ koktajl. Sestavljen je iz 
hormonov dopamina, oksitocina, serotonina in 
endorfina. To so hormoni sreče, katerih dozo bi 
morali zaužiti vsak dan, saj nas delajo srečne z 
vsem, kar si pod besedo sreča predstavljamo.
Verjetno ste že neštetokrat slišali, da je 
vse odvisno od vas samih. Od pozitivnega 
razmišljanja... Pa ni tako enostavno. Za 
ravnovesje tako kompleksnih bitij, kot smo 
mi, je potrebno zadostiti večjim aspektom… 
zdravi odnosi, neobremenjene misli, zdravo 
telo, naravno in čisto okolje, mir in počitek, čista 
voda in zdrava hrana.
Zakaj sta se Nina in Miran odločila za 
100-odstotno ekološko in postala člana 
nemške verige Biohotels? Povzela bi besede 
njune ekološke kolegice, ki je na to vprašanje 
odgovorila kratko in jedrnato: “Ker je tako prav”.
Včasih ustanovitelja hotela St. Daniel slišita, da 
sta našla dobro tržno nišo. Ob teh besedah se 

vedno le nasmehneta. Ekološko ni trend. Je 
nekaj najbolj naravnega. Je osebna odločitev in 
hkrati sprejemanje odgovornosti do prihodnjih 
generacij in okolja. Ekološki način življenja 
se ne zgodi od danes do jutri. Je proces. 
Najtežje je spremeniti samega sebe, ampak 
ravno tam je treba začeti. Ko spremeniš sebe, 
in to zares živiš, se začne preobrazba ožje in 
nato vedno širše okolice. Smo socialna bitja in 
odvisni od okolja, zato z zavedanjem skupnosti 
vplivamo na celoten ekosistem in ga naredimo 
prijaznejšega za naše otroke. To mora biti naša 
odgovornost in zaveza. 
V kuhinji butičnega hotela uporabljajo zgolj 
živila certificiranih ekoloških pridelovalcev. 
To, da je nekaj domače, še ne pomeni, da je 
ekološko. Certifikati in kontrola zagotavljajo 
100-odstotno potrditev, da je vse, kar pride do 
kuhinje, pridelano in vzgojeno po ekoloških 
pravilih. Pa ne samo to; njihovi dobavitelji so 
majhni, iskreni, pridni in vsi s svojo zgodbo, ki 
jih je pripeljala na pot naravnega razmišljanja 
in delovanja.
Vodilo pri gradnji hiše je bilo ustvariti prostor, 
kjer se lahko srečujejo ljudje odprtega duha. 
Ljudje, ki rastejo ter Nina in Miran z njimi. St. 
Daniel je holistična hiša, v kateri se lahko v 
miru naspite, energetsko napolnite, razgibate 
v magičnem okolju in uživate v ekološki hrani.
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Srce hiše je koncept Naturopathic healing point 
Vita nova, ki temelji na bioresonančni metodi, 
akupunkturi, nutricistiki in ostalih naravnih 
metodah (kristaloterapija, aromaterapija, 
herbalistika...). Je točka, ki je namenjena vsem 
tistim, ki ne iščejo zgolj miru in počitka, ampak bi 
radi zase naredili nekaj več. 
Koncept Naturopathic healing point Vita nova 
sestavljajo programi:
• Poveži se s svojim telesom - Feel well: personaliziran 
terapevtski pristop z bioresonančno metodo v 
kombinaciji z laboratorijsko diagnostiko
• Hrana je tvoja zdravilna frekvenca - Eat well: 
testiranje intolerance – laboratorijska diagnostika, 
nutricionistični coaching: prehranski individualen 
načrt, ki ga za vas sestavi licenčni nutricist, ki 
vključuje svetovanje in redno spremljanje
• Začuti notranjo vibracijo - Vibrate well: 
akupunktura z ventuzami, terapija meridianov, 
chakra healing, kristaloterapija in aromaterapija
• Ti si božanska kreacija - Feel magic: earthing in 
meditacija
Nimajo čarobne paličice, imajo pa možnost 
ustvariti okolje in pogoje za nastajanje 
‘‘angelskega’’ koktajla.
To, kar Nina in Miran počneta, imata res rada. Z 
vsem srcem. Zagotovo še nista realizirala vseh 
njunih idej, ampak jih še bosta. Korak za korakom. 
Njuna pot jima bo pokazala, kaj morata še 
izboljšati in spremeniti. Največ izkušenj pa bosta 
vsekakor dobila z vami.

Hruševica 1b, 6222 Štanjel 
www.stdaniel.si
info@stdaniel.si
+386 40 785 085
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Metoda	P.E.C.A.®

je vse
ENERGIJA
OKOLI NAS

Ljudje	 s	 svojimi	 miselnimi	 vzorci	 in	 s	 strahovi,	 z	 žalostjo,	 s	 sodbami,	
predsodki	 na	 nivoju	 srca	 ter	 z	 nezavedanjem	 naravnih	 življenjskih	
tokov,	ustvarjamo	v	sebi	zmedo,	kaos,	nepretočna	energijska	mesta.	
Temu	sledijo	bolezenska	stanja	in	psihološko	neravnovesje,	prav	tako	
človek	 ne	 more	 evolucijsko	 napredovati	 v	 razvoju	 zavesti.	 Gospa	
Alenka	Rupert	-	Aruna	je	tekom	let	razvijala	energijsko	merljivo	metodo	
P.E.C.A.,	katere	namen	je,	da	se	človek	zavestno	spoji	s	čisto	izvorno	
energijo,	mu	poglobi	zavest	o	tem,	kdo	je,	zakaj	je	tu,	kakšna	je	njegova	
naloga	na	tej	Zemlji	 in	kako	naj	živi	mirno,	v	skladu	z	naravnim	tokom	
dogodkov,	in	s	svojo	notranjo	lepoto.
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A
lenka Rupert - Aruna je 
iskalka življenjskih resnic, ki 
jo je pot vodila do raznolikih 
pridobivanj znanj, tako pri 
vrhunskih mojstrih kot tudi 
na Mednarodni univerzi 

za komplementarno medicino na Šrilanki, 
kjer je pridobila naslov doktorica znanosti 
komplementarne medicine. Sedem let je 
intenzivno preučevala elektromagnetna polja 
človeka, zbirala podatke, delala analize in razvijala 
samostojno energijsko merljivo metodo P.E.C.A. V 
njej je zajet celovit profesionalni pristop energijske 
komplementarne medicine do posameznika. 
Metoda temelji na osnovi avtentičnih znanj o 
energiji in energijskih pretokih skozi avro, telo 
in najgloblji del duše. Na osnovi te metode naj 
bi človek tako v psihična telesa kot tudi v fizično 
telo pridobil več čiste energije iz okolja, ki mora 
biti pretočna in uravnotežena. Več ko ima človek 
čiste izvorne energije, bolj lahko razvija zavest o 
življenju in postaja notranje umirjen, ustvarjalen in 
zaveden svoje poti.
Temeljni del metode P.E.C.A. je program za zavestni 
osebni razvoj, ki je namenjen vsem, ki iščejo mir 
in harmonijo v sebi in želijo živeti svojo notranjo 
lepoto. “Danes namreč veliko ljudi hiti skozi dan, 

živi stresno in v krču in se ne zavedajo, da je 
med rojstvom in smrtjo bistveno notranje 
umirjeno, polno in kakovostno življenje,” pove 
gospa Aruna, “zato smo razvili program, ki 
omogoča poglobitev v notranjost sebe, v 
iskanje svojega pomena bivanja tu in sedaj in 
pridobivanju energije iz fluida čiste ljubezni, ki 
je vse okoli nas.”
Ker ima človek sedem nivojev zavesti in sedem 
energijskih teles, je tudi program P.E.C.A. 
razdeljen na sedem stopenj. Vsaka obravnava 
enega od vitalnih delov našega življenja na 
Zemlji. Prva stopnja zajema vpogled v fizično 
oziroma vitalno telo. Ljudi usmerja v to, kako 
ga hraniti in pravilno negovati, da ohranjamo 
ravnovesje in pretočnost ter visoko raven 
energije v telesu in posledično povečujemo 
njegovo moč samozdravljenja. Druga stopnja 
proučuje čustveno telo in gospa Aruna ljudi 
sooča s tem, kaj čustva v resnici so. Izhaja iz 
zavedanja, da je treba najprej spoštovati svoje 
notranje občutke in svetlobo z vsem srcem in 
šele nato ljubiti drugega tako kot ljubiš samega 
sebe. Z razumevanjem, kako deluje energija 
čustev, lahko namreč človek gradi zdrav 
čustven odnos do sebe in do drugih ljudi. Misli 
in mentalno telo so predmet obravnave tretje 

stopnje, katere namen je doseči harmonijo 
miselnih tokov ter pridobiti izjemen žar 
tihe, mirne in zdrave samozavesti. Naslednja 
stopnja zajema srce in astralno telo ter uči, 
da smo ljudje eno, ustvarjeni iz iste vibracije 
zvoka in svetlobe, ali enega izvora. Tako 
razumevanje omogoči čisti energiji, da izniči 
marsikatere kalupe, predsodke in sodbe, ki nas 
le bremenijo. “Odpira širino in globino srca, ki 
je neskončno lepa, kadar sledimo univerzalni 
ljubezni, za katero je srce naš portal,” slikovito 
razloži gospa Aruna. Z ozaveščanjem o moči 
besed, ki jih dajemo vsak dan v eter, se ukvarja 
peta stopnja programa. Kar sejemo v besedah, 
bomo tudi želi, ali kar sporočamo v eter, to se 
bo tudi dogodilo. Pomembno je, da z besedami 
ne pritegnemo negativne energije iz okolja 
in namesto tega dajemo ljudem svetlobo 
v svojem izražanju. Šesta stopnja govori o 
naši duši, o zavedanju, da moramo s svojim 
delom služiti v dobro ljudi in ne za lasten žep. 
Bivanjsko energijsko telo zajema vpogled v 
zavedanje, zakaj je posameznik rojen v nekem 
prostoru in času ter kaj je njegova naloga v tem 
življenju. Na tem nivoju dobivamo odgovore 
od znotraj in bolj kot smo bližje sebi, bolj so 
ta dejstva jasno skristalizirana. Zadnja, finalna 

stopnja se dotika zavesti in pojasnjuje, da je 
človek del neskončnega univerzalnega ustroja. Da 
je duša kot vibracija zvoka in svetlobe iz čistega 
izvira v resnici neumrljiva in da je telo tisto, ki se 
razgradi in vrne k materi Zemlji. Brez nič smo prišli 
in brez nič bomo odšli, ničesar ne bomo vzeli s 
seboj, razen stopnje svoje razvite zavesti. Prav zato 
se odhoda ne bi smeli bati. Ob odhodu nas čaka 
občutek globokega miru, blaženosti in globine 
sebe, ki ga človek v toku življenja ni spoznal zaradi 
nemirnega uma.
Vsaka stopnja energijskega programa P.E.C.A. za 
osebni razvoj predstavlja večjo odgovornost do 
življenja in sebe. Primeren je za posameznike, ki 
so iskreno pripravljeni na samorazvoj in iskanje 
svoje notranje resnice. Pri tem jim energija ljubeče 
pomaga očistiti vzorce, ki jih bremenijo, ovirajo in 
zavirajo v življenju.
“Tako lepo je živeti, če živiš preprosto, skromno, 
ljubeče do sebe in drugih. Kadar živimo sebe v 
naših nalogah popolnoma odgovorno in zavestno, 
nas podpre energija prostora matere Zemlje in 
Univerzuma. Tako nikoli nismo sami, ampak nas 
vedno vodi in podpira neskončna univerzalna 
vibracija Ljubezni,” zaključi gospa Aruna.

www.pecastory.com
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Posestvo	Pintar

v osrčju
DOŽIVETJE
GRIČEV

Posestvo	Pintar,	ki	se	že	od	leta	1935	nahaja	na	koncu	vasice	Brestje	
v	 Goriških	 Brdih,	 v	 zavetju	 borovcev,	 oljk	 in	 trt,	 s	 pogledom,	 ki	 na	
vzhodu	seže	do	Krasa,	na	jugu	do	Jadranskega	morja,	na	zahodu	pa	
do	Furlanske	nižine,	je	pravi	kraj	za	vse,	ki	ljubijo	mir	in	svežino	narave.
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V 
osrčju briških gričev vam 
družina Pintar poleg pristne 
narave nudi odlična hišna 
vina, sezonsko sadje in 
namestitev. Na Posestvo 
Pintar se lahko pridete 

odpočit, vključit v pester briški vsakdanjik, 
odpravit na številne izlete, poti in oglede 
znamenitosti ali udeležit znanih prireditev.
V vinogradih Teja, Spolunca, Selo, Vrtina in 
Nad Koritom negujejo rebulo, chardonnay in 
cabernet sauvignon, posebej ponosni pa so na 
stoletno trto malvazije. Sončna lega, posebne 
reliefne in talne razmere, ugodno podnebje, 
predanost briški zemlji in ljubezen do vinske 
trte dajejo vina odlične kakovosti.
Ob nenehni skrbi za vinske trte in vino že vrsto 
let pridelujejo češnje, marelice, breskve, hruške, 
slive in kakije. Pred 50 leti so z briškim sadjem 
med prvimi pričeli razvajati kupce od blizu in 
daleč in tako je še danes.

Zadovoljstvo in dobro počutje gostov jim 
pomenita največ, zato so butično naravnani, 
posebno pozornost namenjajo družinam. Na 
Posestvu Pintar sta vam na razpolago apartma 
Valentina in suita Kristjan, oba s pogledom na 
briške griče in bazen, s kopalnico, kabelsko 
TV z ravnim zaslonom, z Wi-Fi povezavo do 
svetovnega spleta, s knjižnico, z ogrevanjem in 
s hlajenjem. V polno opremljenem apartmaju 
lahko v dveh sobah bivajo štiri osebe, ima pa 
še dnevno sobo s kuhinjsko nišo, medtem ko 
je suita namenjena počitku dveh oseb. Bivanje 
na posestvu vam bo popestril bazen, možnost 
uporabe žara, igranje namiznega tenisa ali 
počitek v gazebu med opoldansko pripeko. 
Letošnjo sezono nameravajo popestriti z 
možnostjo glampinga med trtami.
Za obiskovalce so pripravili posebne pakete 
doživetij:
• Briški dan: v sezoni lahko z njimi preživite 
značilen briški dan. Odpravili se boste v brajdo, 

nadaljevali v vinski kleti, z dreves obrali pravkar 
dozorelo sadje in se vmes krepčali z briškimi 
dobrotami. Piko na i lahko postavite s kratkim 
izletom po bližnji okolici.
• Razvajanje pri Pintarjih: po pokušini briških 
dobrot si ogledate vinsko klet in degustirate 
njihova vina. Medtem ko počivate, se sprehajate 
med brajdami in oljkami, se športno udejstvujete 
ali skupaj odpravite na izlet po bližnji okolici, 
vam za pot proti domu naberejo domače sadje 
ali vrtnine, natočijo vino.
• Noč pri Pintarjih: tudi če se zgolj aktivno športno 
udejstvujete, potujete na eni od številnih znanih 
poti, ki vodijo skozi Brda ali se udeležujete znanih 
briških prireditev, vam rade volje ponudijo samo 
prenočišče. A tudi v tem primeru se ne bodo 
mogli upreti skušnjavi, da bi vas pocrkljali vsaj z 
okusnim zajtrkom.
• Domače. Briško. Pintar: vse njihove skrbno 
pridelane dobrote lahko kupite, z njimi obogatite 
okuse v vaši kuhinji in si popestrite jedilnik.

• Počitnice pri Pintarjih: združujejo vse zgoraj 
navedene pakete in lahko trajajo tudi več 
dni. Vsebino in dolžino paketa Razvajanje pri 
Pintarjih prilagodijo po željah.
Posestvo Pintar je odlično izhodišče tudi za 
številne pohodne, kolesarske in tematske poti, 
raziskovanje naravnih in kulturno-zgodovinskih 
biserov in obiske tradicionalnih prireditev, kot 
so Brda in vino, Praznik rebule in oljčnega olja, 
Praznik češenj, Briška poroka, Sanje v Medani 
ter številnih drugih. Pestro ponudbo v bližnji 
okolici dopolnjujejo tudi adrenalinski park, golf 
igrišče, bungee jumping, vodni športi, jadralno 
padalstvo in možnost izposoje koles, e-koles in 
e-skuterjev.

Brestje 12a, 5211 Kojsko, Goriška Brda
www.posestvo-pintar.si
info@posestvo-pintar.si
+386 (0)5 304 16 20

FASHION AVENUE     8786     FASHION AVENUE



FASHION AVENUE     8988     FASHION AVENUE

T
E

M
E

Prehrana	psa

in hranljiv
NARAVEN
PASJI OBROK 

Od	daljne	preteklosti	in	vse	do	danes	se	prebavni	organi	in	presnova	
pri	psu	niso	spremenili.	Naravna	evolucija	je	poskrbela,	da	lahko	pes	
le	z	naravnim	načinom	prehranjevanja	v	celoti	izkoristi	svoj	genetski	
potencial,	saj	sta	zdravo	črevesje	in	prebava	osnova	za	zdravje	psa.	
In	takšen	biološko	ustrezen	način	prehranjevanja	je	surova	hrana.



D
ivji psi so se v naravi 
prehranjevali pretežno z 
uplenjeno divjadjo vseh 
vrst in velikosti. Za njih 
je to prava pojedina s 
celotnim truplom živali, 

vključno z želodcem in celo s kostmi. S tem 
psi dobijo vse vitamine, minerale, aminokisline 
in encime v nepredelani obliki. Lastniki psov 
tako vedno bolj ugotavljajo, da surova hrana 
predstavlja edini naravni način prehranjevanja 
in se odločajo, da bodo svojemu ljubljenčku 
namesto industrijsko pripravljenih briketov in 
konzerv ponudili obrok hranljive sveže hrane.
Kakšen pa je vpliv surove hrane na zdravje 
psov? Že po zelo kratkem času se pri psu 
pojavijo prve pozitivne spremembe:
• prebavne motnje izginejo,
• uravna se telesna teža, kar je zelo pomembno, 
saj prekomerna teža obremenjuje srčno žilni 
sistem in sklepe,
• izboljša se gibljivost in splošna radoživost 
psa, morebitne bolečine v sklepih ali artritis se 
zmanjšajo ali povsem izginejo,
• izboljša se imunski sistem in s tem večja 

odpornost na različne bolezni in okužbe,
• izginejo težave z zobmi in dlesnimi, saj si pes z 
grizenjem kosti in hrustancev na naravni način 
čisti zobe,
• oči psa se zbistrijo, izginejo očesni izcedki ali 
občasna vnetja,
• zadah iz gobčka popolnoma izgine, izboljša se 
tudi telesni vonj,
• dlaka postane gostejša, bolj se sveti, prhljaj 
in druge blažje oblike težav s kožo zelo hitro 
izzvenijo,
• nekateri psi postanejo tudi bolj psihično 
uravnoteženi, hiperaktivnim psom se uravna 
energija, kajti zmanjša se nivo sladkorjev v krvi.
Naravna, surova hrana je zdravilo, vendar je od 
posameznega psa in njegovega zdravstvenega 
stanja, starosti, genskih dejavnikov, časa, ko 
je užival industrijsko predelano neprimerno 
hrano, in drugih zunanjih dejavnikov odvisno, 
v kolikšni meri in na kakšen način se bodo 
izboljšanja zdravja pokazala.
Ker pa je pri lastni pripravi surovega obroka za 

psa treba paziti, da je ta uravnotežen in hranljiv, 
to pomeni dodatno delo, iznadljivost in čas, 
zato je nastala prva slovenska surova hrana za 
pse z imenom Good4Dogs, ki lastnikom psov 
omogoča enostaven dostop do boljše hrane 
za njihove štirinožne prijatelje. Ustanovitelja 
znamke in velika ljubitelja živali Radojka in 
Branko sta kljub obljubljeni kakovosti briketirane 
hrane kmalu pričela svojega labradorca Sala 
hraniti s surovo hrano in bila navdušena nad 
rezultati. Vendar sta se obenem zavedala, da 
mnogo lastnikov psov nima lokalnih mesarjev, 
pri katerih bi lahko kupili ustrezno meso 
in ostale sestavine, ki bi bile tudi cenovno 
sprejemljive, ali pa nimajo časa za pripravo 
takšne hrane. Zato sta se odločila, da bosta 
surovo hrano pripravljala v večjih količinah in 
jo ponudila vsem ostalim lastnikom psov, ki 
že ali bi šele radi začeli svoje pse prehranjevati 
zdravo. V sodelovanju z Veterinarsko fakulteto v 
Ljubljani je nastala paleta izdelkov Good4Dogs, 
ki predstavlja psom primerno sestavljen 

obrok, katerega glavnino gradi meso (60-
70 odstotkov), ostali delež pa pomembne 
vlaknine (30-25 odstotkov zelenjave in 5-10 
odstotkov sadja). Vse uporabljene surovine 
so pridelane v Sloveniji, prav tako hrana ne 
vsebuje konzervansov in ostalih nezdravih 
dodatkov.
Priporočljiva dnevna količina surove hrane je 
odvisna od številnih dejavnikov, presnove psa, 
starosti, aktivnosti itd., zato jo mora ugotoviti 
vsak lastnik za svojega psa, medtem ko okvirne 
vrednosti znašajo 2-3 odstotke idealne teže za 
odraslega psa in 5-10 odstotkov za mladiča.
Če želite svojega ljubljenčka začeti prehranjevati 
s surovo hrano, ne smete pozabiti na postopen 
prehod iz industrijske hrane, ki naj traja vsaj 
teden dni, s čimer se izognemo prebavnemu 
stresu. Ker psi zelo različno reagirajo na novo 
hrano, je pri vsakem posamezniku postopek 
nekoliko drugačen.

www.surovahranazapse.eu
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»Sedim	na	balkonu,	dopolnil	sem	nekaj	čez	40	let	in	se	sprašujem	kam	
sedaj.	Vse	imam,	hišo,	vikend,	avto,	uspešno	podjetje,	status,	otroke,	
ženo...	in	kupim	si	lahko	vse;	a	hkrati	imam	občutek,	da	nimam	ničesar.	
V	resnici	nimam	sebe.	Imam	vse	okoli	sebe,	samo	sebe	ne.	Počutim	
se	tako	praznega.	Vsem	sem	na	voljo,	od	mene	je	odvisnih	tisoč	ljudi	
in	 počutim	 se	 ujetnik.	 Najraje	 bi	 vse	 pustil	 in	 odšel,	 daleč	 stran	 od	
vsega,	da	se	odpočijem...	ne	morem	več,	čisto	sem	se	izgubil.«

Pot	zmagovalca

za
WELLNESS
MOŽGANE
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S 
temi besedami se je danes obrnil 
name eden najbolj poznanih 
podjetnikov v jugovzhodni Evropi, 
za katerega bi si mislil, da mu nič 
ne manjka. Povabil sem ga na otok 
Lošinj v Kvarnerju, saj sem začutil, 

da mora zamenjati okolje. In povedal sem mu, 
da bi naredil največjo napako, če bi vse pustil. 
Namreč pot, ki jo je prehodil, ga je samo utrudila, 
ker je sam sebe postavil v podrejen položaj. Sedaj 
se mora samo dvigniti nad vse in predati tudi vso 
odgovornost tistim, ki mislijo, da so odvisni od 
njega, saj jih bo tako naredil neodvisne. Takrat se 
bo v njem naredil prostor za njega samega in v 
njegovem življenju bo lahko polno zaživel ter se 
tudi neodvisno odločal. Ne bo potrebno bežati 
pred lastno potjo in samim sabo. Le v vlogo 
zmagovalca se mora postaviti.

Pot zmagovalca
Pot zmagovalca je program za prebujanje osebnih 
potencialov, ki sem ga razvil na otoku Lošinju 
na pobudo lastnikov hotela Bellevue, ki je tudi 
izhodišče programa. Osnova programa je Sirius 

Personal Transformation, ki je del dinamičnega 
modela vodenja. Pomeni, da udeleženec v 14 
dneh, kolikor traja program, gre skozi vseh sedem 
korakov osebne transformacije, tako da lahko 
naredi prostor za svoj potencial. Da začuti svojo 
pravo naravo in zaživi tako kot čuti.
Namreč v življenju se učimo veliko stvari in kot 
vrhunski vodje pazimo na telo, prehrano... V 
resnici samo nalagamo na nepospravljen temelj 
in pri tem posnemamo druge in tako z vsakim 
korakom izgubljamo sebe in smo dalje do 
svojega bistva.
V programu, ki se v večini odvija na otoku Lošinju 
ter na Cresu, Susku in Iloviku, najprej pozabimo 
vse staro in se posvetimo izključno sebi, temu, kar 
je skrito v nas. V programu se ne dogajajo nobeni 
šoki, temveč gre za poudarek, da lahko na mehak 
in nežen način prebudimo vse potenciale, saj 
je naše življenje bilo do sedaj naporno in polno 
trpljenja. Ampak pot zmagovalcev in pot na vrh 
ni zato, da bi trpeli, saj ni vodenje kaznovanje, 
temveč je dajanje vzgled, da smo tukaj na svetu 
zato, da živimo, da smo svobodni, da moramo 
sami sebe dajati na prvo mesto. Vodenje je 

mojstrstvo in so vanj posvečeni samo tisti na 
najvišjem nivoju zavesti. Vendar če želimo ostati 
na vrhu, moramo to tudi živeti in živeti tako, kot 
čutimo.

Otok Lošinj
Otok Lošinj ima sam po sebi izredno močno 
energijo, kajti tukaj ne živi niti ena strupena kača; 
poskusili so, pa nobena ni preživela. To pomeni, 
da iz nas odstrani vse, kar ni naše. Borov gozd in 
več kot 1.600 zelišč daje otoku posebno klimo, 
kjer svoje telo v celoti očistimo in se naučimo 
živeti v skladu z naravo, tukaj jo začutimo. Vsem 
tem naravnim danostim dodamo še veliko vaj, ki 
razvijajo čustva in različna čutila, razvijamo telo 
v pravilno držo in iz njega spravimo vso energijo, 
ki ne sodi vanj. Tako se telo v celoti osvobodi 
vsega, kar ne sodi vanj. Hkrati pa se naučimo, 
kako živeti dalje.

Apoksiomen
Osredni lik celotnega programa je grški kip, ki 
so ga ob otoku v morju našli leta 1996 in so ga 

poimenovali Apoksiomen, kar pomeni tisti, ki 
čisti. Gre za grškega atleta, ki se čisti po borbi. 
Grške atlete lahko primerjamo z današnjimi 
vodji, saj so neprestano v borbi. In na takšno 
borbo se morajo dobro pripraviti, ne samo 
fizično, predvsem psihično. In najboljši borci so 
tisti, ki sami sebe dobro poznajo, da vedo, česa 
so zmožni, ker so potem 100-odstotno v tistem, 
kar počnejo. Ampak to ni nekaj, kar je samo 
po sebi umevno. To je dar, ki ga je potrebno 
negovati. Zanimivo je, da so orodja za čiščenja, 
ki so jih imeli grški borci po borbi, v največji meri 
našli ravno na otoku Lošinj, kar nam da vedeti, 
da so že takrat svoje vojščake, atlete in vodje 
pošiljali na Lošinj na rehabilitacijo. Na otoku 
ne gre toliko za čiščenje fizičnega telesa kakor 
za čiščenje psiholoških smeti, ki prekrivajo 
naš potencial in se je izkrivil že v zgodnjem 
otroštvu. Potencial se skriva v našem zapisu 
DNK, ki smo ga prenesli že od naših prednikov. 
Ker pa zaradi napačne vzgoje nikoli ni zaživel in 
ga tukaj na otoku prebudimo, da skupaj z nami 
zaživi polno življenje.
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Ostali programi
Po opravljenem programu vsak udeleženec 
postane Zmagovalec. Vsak zase, v svoji 
življenjski situaciji. In potem to prenaša na vsa 
področja, zasebna in poslovna. Tako smo razvili 
programe tudi za ostala področja:
• Pomembne življenjske odločitve: očiščenje 
zunanjih vplivov, da se odločamo samo iz sebe. 
Odmik iz domačega okolja, soočanje s samim 
seboj, realni pogled na situacijo, da najdemo 
svojo pot.
• Predporočne pare: pomen zakonske zveze, 
predstava, s čim vse se v zakonu srečujemo, da 
se na ta način izognemo pretirani improvizaciji 
ali nepotrebnim konfliktom.
• Družine: poudarek na naravnosti, pristnosti, 
kako pomembna je kakovostna komunikacija v 
družini in prekinjanje starih vzorcev, ki smo jih 
prinesli od svojih prednikov.
• Dame: spodbujanje k izražanju ženske 
energije. Ženska, ne glede na funkcijo (tudi 

vodilno) deluje na ženski način, ohranja milino, 
hkrati pa ostaja močna.
• Gospode: spodbujanje občutka in spoštovanje 
do žensk, stabilnost, pomagamo, da »odraste«, 
pretrga pretirano vez s starši.
• Športnike: za vrhunske športnike, ki dosežejo 
limit, svojo zgornjo mejo in ne znajo več naprej. 
Takrat je potrebno prečiščenje, opustitev starih 
navad, postavitev novih ciljev. Individualni in 
timski športniki.
• Hujšanje: izgubljanje teže in oblikovanje 
postave zaradi drugih. Potrebno spremeniti 
ozaveščanje, vzorce, da povrnemo sami sebi 
vrednost, da se ne počutimo ogrožene in 
hujšamo samo zaradi svojega dobrega počutja 
in zdravja.
• Po ločitvi: odpuščanje bivšemu partnerju, 
njegovi družini, postavljanje novih, osebnih 
ciljev, prekinitev tekmovanja in igranja čustvene 
prizadetosti.
• Ob izgubi najbližjih: pomoč pri prebolevanju 
čustvene bolečine, zavestnega sprejemanja 
boleče situacije, slovo od preteklosti, odmik.
• Družinska podjetja: pomembna je stroga 
meja med poslovnim in zasebnim delom, 
odgovornost za sprejemanje odločitev, 
medosebni odnosi znotraj podjetja in zunaj 
– prenehanje prenašanja trenj iz podjetij v 
zasebno življenje.
• Vodstveni kader: odnosi, relacije med 
operativo in vodstvom, vzpostavitev ravnovesja 
med upravo in izvajalci.
Obiskovalec programa pridobi predvsem 
samospoznanje, kdo je in kako se počuti. Zna 
upravljati s svojimi čustvi in potenciali. Njegovo 
samozavedanje je močnejše na vsakem koraku 
in prične sam sebe izpolnjevati v vseh pogledih. 
Njegov čas postane veliko bolj izkoriščen in 
poln. Začne delovati v skladu sam s sabo. Na 
program se lahko prijavite na spletni povezavi: 
https://www.dynamicleadership.management

Milan Krajnc

Milan Krajnc je pedagog in psihoterapevt, 
specializiran za vodilne, katerim pomaga iz 

začaranega kroga, tam, kjer so vstopili.
Reorganizira podjetja in poučuje mlade, da ne 
ponavljajo napak starejših. Pišete mu lahko na 

e-naslov: Milan.Krajnc@CrisisCaptain.com
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Lana	Praner

Vse	kar	obstaja,	je	energija	spomina.	Življenje	in	smrt	sta	tako	
rekoč	 povezana.	 Brez	 vdaha	 ni	 premika,	 kajti	 s	 premikom	
energije	 se	 kreira	 novo	 življenje.	 Le-tu	 je	 mogoče	 dogodke,	 ki	
so	bili	ustvarjeni,	znova	preoblikovati.	Zato	se	duše	 in	energije	
vračajo	tja,	kjer	so	jih	oblikovale.	Vmesni	svetovi	so	njim	le	začasni	
svetovi,	kjer	se	kot	sito	spomina	slednji	deli	in	obudi.	Po	kakovosti	
življenja	 se	 ustvari	 trenutek,	 ki	 se	 z	 enako	 vibracijo	 poveže	 na	
sebi	 enakopravno	 in	 predhodno	 že	 izživeti	 trenutek.	 Tako	 se	
ustvarja	sito	vsega.	Zato	nenehno	prihaja	do	ujetosti	svetov	in	
življenja,	ki	energiji	spomina	daje	možnost	do	svobode	in	odhoda	
iz	prostora	ali	trenutka,	kjer	je	nekaj	šlo	narobe.

Lana	Praner

bitje
LJUBEČE
NEBA
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les energij se obtežuje, kadar 
ljubečnosti ni. Do tedaj energija 
ne zmore zaživeti v večnosti. 
Vsi spomini se torej gnetejo 
in preoblikujejo toliko časa, 
dokler ne zaživijo v iskri ljubezni 

in slednja jim daje pot svobode. Takrat se približa 
Izvoru, ki jo pretoči v lastno polje. Tam se sooči 
s svetom popolnosti, kjer se prepletata radost 
in harmonija v večnosti. Po tem duša nenehno 
hrepeni in si ju želi, ker le to jo izmakne iz trenutka 
ujetosti Zemlje.
Človek je le skupek nečesa, kjer se sestavljajo 
spomini vsega, dokler ne doseže stopnje ljubezni. 
Tedaj se mu preoblikuje gibanje diha v vdah. 
Energije se premikajo z gibanjem, ki različno 
vibrira. Ljubeča energija je pretočna, zato se lahko 
giblje kjerkoli in kadarkoli. Navidezno izgleda kot 
spolzka in ne zatikajoča se žareča gmota, zato se 
ne povezuje z njenim nasprotjem. Sama po sebi je 
sposobna zavibrirati in se povezati z vsemi lastnimi 
deleži. Ko doseže kritično maso, je njen prostor 
prvobitnosti osnove zapolnjen. Če slednjo preseže, 
višek sebe deli v potomstvo. V nasprotnem primeru 
se spoji z vsemi svojimi deleži. Postane nesmrtna 
in živeča v večnosti. Nič več ni nameščena v delnih 
prostorih, saj je postala celovitost. Ni prasketanja 
in nenehnega luščenja, ampak le en vdah, eno 
gibanje in ena popolnost. Takrat ji Bog ali Izvor 
odpre prehod, skozi katerega sebi izbere pot, svet 
ali prostor, kot je sama. Energija se izvije iz ujetosti 
Zemlje in dokončno odide. V prostoru prvobitnosti 
ni preizkušenj, je le harmonija in ljubezen, ki je 
enakopravna Njemu samemu. Svoboda ji pomeni 
vse, kajti znova zaživi v utripu in dihu, v kakršnem 
je bila ali pa je, obstoječi Izvor. Takšna energija je 
sposobna sama sebe materializirati, ni več razkrojna 
in deljiva, ampak le še preoblikuje in soustvarja 
pot v svetu, času in prostoru, kjer življenje dobi 
dokončno vrednost in mogočnost. Sirjansa ali 
popolna energija izvornega spomina je pripravljena 
v večnosti sobivati in živeti v harmoniji, sreči in 
popolnosti, ker je ustvarila popoln spomin. Postane 
enost ene celote, saj ljubezen do vsega dokončno 
dobi svoj pečat. Takšna duša se nikoli več ne vrne, 
ker ve, se zaveda in sama sebe več ne spreminja.
Lahko bi dejali, da je Zemeljski Raj le matrica 
spomina od Svetih Nebes, kar smo vsi nekoč imeli 
in je to le prostor, kamor se začasno vlije tisti del 
energije, ki je za časa živega življenja zmogel doseči 
stanje ljubečnosti, a je še vedno pripravljen na 

ponovno preoblikovanje, ker misije življenja še ni 
zapolnil in zaključil. Dokaj podoben svet se gradi 
po plasteh, vse do stanja utelešenega Boga Izvora. 
Tam duša, ki je opravila svojo misijo preoblikovanja 
in pobiranja same sebe, zmore zaživeti v takšni 
harmoniji materialnega stanja popolnega Raja, 
ki ni vezan ali vpet na Zemeljski kraj oziroma Raj, 
kot ga opeva religija. Tisti, ki so še deljivi, so ujeti v 
zemeljskem etru. Zato se vsakemu, ki se pripravi za 
popotnico v novi vdah življenja, dodeli pomočnike, 
ki skrbijo, da duša ne začuti strahu in negotovosti na 
popotovanju iz Nebes v Zemljo. Dodeljen mu je 
popotnik, ki z njim preprosto samostojno 
potuje in skrbi, da duša ne trpi. Ve in 
se zaveda, da on ne bo vdahnil 
in se obudil v zemeljskem 
etru, vse dokler ta energija 
na Zemlji ne bo dosegla 
stanja enakopravne 
popolnosti. Šele tedaj 
se on poistoveti 
z njo. Ko njemu 
izbrana energija 
p o p o t o v a n j a 
znova pretoči 
sama sebe v 
utrip življenja, na 
Zemlji prerežejo 
p o p k o v i n o , 
popotnik zaspi in 
izgubi dih. Tedaj 
je duša že vpeta 
v novo življenje 
vseh energij, ki še 
niso dosegle stanja 
popolnosti, harmonije 
in razcveta.
Takšen speči popotnik se 
naziva Pranski duh. Je najvišja 
energija, ki je že dosegla stanje 
popolnosti. Pranski duh nosi spomin 
enega spola in je prvobitni in avtohtoni 
prebivalec planeta, iz katerega se je nekdo podal 
in preoblikoval. Je spomin nesmrtnosti in hkrati 
Nekdo, s katerim se popotnica ves čas tehta in 
primerja. Je edini, ki dušo vodi in spremlja od 
prvobitnega planeta popolnosti, kjer je izgubila 
nesmrtnost. Ko duša preko različnih izkušenj zori, 
se Pranski duh ob zaključku živega življenja znova 
sreča z novo nastalo gmoto spomina in je tisti, 
ob katerem se slednja stehta in spomin ponovno 

razdeli. Njegova naloga je, da pospremljeno 
energijo vrne Domov. Slednja se brez enakosti 
Njemu samemu nikoli in nikdar ne bo vrnila. Zato je 
dobro, da se ga prebudi, kajti vsi spomini se sproti 
luščijo in se takoj preoblikujejo. Če pa je prebujen že 
za časa živega življenja, lahko posameznik končno 
najde samega sebe. Ker duša nosi ves spomin, iz 
katerega je sestavljena, je zaradi tega v zadnjem 
življenju ujetnica navideznega ne spomina. Zato 
se človek, kot zadnje živeči, vrtinči po spominu 
in dogodkih, za katere ve, da niso njegovi. Joka in 
trpi, saj se počuti ujetega skozi življenje. Tok karme 

in preoblikovanja dušo prisili k popolnosti. Ko 
davnino izživi v ljubečnosti, se pretoči v 

sedanjost in takrat gleda in prisostvuje 
vsem dogodkom in ve, vidi in 

razume različne poti. Vse dokler 
ne začuti hrepenenja po 

vrnitvi Domov, se Pranski 
duh nikoli ne aktivira in se 

za časa živega življenja 
miselno ne poveže z 
njo. Ko pa duša izživi 
spomine, tudi iz 
sedanjosti, se znova 
sreča z Njim. Pranski 
duh je torej vse, kar 
duša rabi, da se zmore 
pretehtati in oditi 
iz Zemeljskega etra. 
Hkrati je neprecenljivo 

Bitje, ki se zbudi lahko 
tudi tedaj, ko takšna duša 

hitreje od predhodno 
dogovorjenega roka izživi 

zapise in ga obudi.
Vsakdo ima svoj čas prihoda in 

odhoda. Ko in če, kar je redkost, 
da energija hitreje preoblikuje svoje 

spomine, postane kristalno sevajoča. 
Samodejno prične odpirati kanal v nesmrtnost. 

Takrat se zgodi, da se življenje in smrt snideta in 
si podata dlani. Ko se energija loči od materije, se 
prične soočati z novo nastalimi spomini. Gre preko 
faze razkroja, da sebe osvobodi tudi iz najnižje 
točke globine, kjer je čakajoč njen prvobitni duh 
ljubezni. V njem je vsa popolna ljubezen njenega 
prvotnega stanja. Do spajanja pride šele, ko delež v 
življenju enakopravno zavibrira s stanjem prvobita. 
Dokler je v fazi preoblikovanja, sebe ne zmore 
pobrati. Trpljenje, ki se duši godi, ni primerljivo z 

ničemer, kajti njen delež v globini jo vleče k sebi in k 
dokončnemu osvobajanju.
Plasti globine pa prebujajo trpljenje in bolečino, 
skozi katero se dokaže, da bi na koncu postala 
celovitost. Ko se preneha njeno preoblikovanje, 
skozi proces preoblikuje le še druge. Skupku 
vsega, poimenovanem človek, se prične dogajati 
nadnaravno in nerazložljivo njegovemu umu in 
razumu. Ne more razumeti, ne more doumeti, 
čemu vse to trpljenje. Takrat ve, da nekdo ves čas 
nastopa proti njemu, ki v zadnjem življenju ni 
naredil nič slabega. To je čas, ko človek spoznava 
vse globočine in nižine. Bolj ko jih osvobaja, bolj se 
približuje svojemu jedru Svetlobe, ki ga ima vpetega 
in ujetega v najnižji točki smrtnosti.
Izvorni delež v fazi čakanja s svojim vzgledom 
v najnižji globočini spreminja svet najtežjih 
prestopnikov, da bi končno doumeli in razumeli svet 
popolnosti in simbioze ljubezni Zgoraj. Zaradi tega 
zelo trpi, vendar je njihov speči ujetnik. Ko je duša v 
materiji enakopravna shrambi Zgoraj, je popolnoma 
prebujena in sočasno se zbudi tudi delež v globini. 
Trpljenje, ki ji ga povzročajo ustvarjalci tega sveta, je 
neopisljivo, zato ker ga ne želijo izpustiti. Hočejo, da 
Svetloba ostane del njihovega sveta. Takrat prične 
globina rušiti in napadati zgornji sredinski pol, ki 
živi in je odgovoren, da najnižji delež več ne zaspi. 
Trpljenje, katerega povzročajo posamezniku, ni 
opisljivo z besedami. To je duši najtežja preizkušnja, 
predno dokončno sama sebe spoji z deležem v 
globini. Takrat se v njo spusti iskra ljubeče energije in 
poskrbi, da se spojita. Ko in če se to uspešno zgodi, 
takšna energija k sebi v življenje pridobi še zgornjo 
lastno shrambo. Slednja je skupek le najboljših 
spominov, ki jih je skozi življenje ustvarjala in se 
niso reinkarnirali. Tako se spojijo vsi trije deleži in 
Pranski duh ovije takšno celoto, a le zato, ker mu je 
enakopravna. Ker pa je človek počasen v razvoju in 
potrebuje več tisoč življenj, da v prostoru kot živemu 
življenju doseže stopnjo popolne ljubečnosti, da se 
zmore spojiti in se sestaviti nazaj, si lahko pomaga 
z različnimi tehnikami, s katerimi lahko Pranskega 
duha vsaj spozna. Dokler mu ne omogoči bujenja 
in posledično življenja v njem, se On ne povezuje z 
zadnje živečim, ampak čaka, da se življenje zaključi.
Sila redki so izbranci, ki so za časa svojega življenja 
uspeli prebuditi in prehoditi vso to pot. Več jih je 
bilo na drugih planetih kot na samem planetu 
Zemlja. Tu jih skorajda ni oziroma jih je bilo skozi 
njen obstoj le peščica in še to le moški. Ženske niso 
zmogle prehoditi te poti. V uspešnem preboju in 
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spojitvi so vstali od mrtvih in odšli v Nebo. Niso se 
več vračali, ker se niso več smeli približati razjarjeni 
Zemlji, ki je ostala še ujeta.
Od zgoraj navzdol s svojim vzgledom še močneje 
vplivajo na življenje. Pomagajo in bodrijo človeka, 
da ne kloni. Na ta način Vnebovzeti preoblikujejo 
spomin zadnje živečega, saj skozi hrepenenje, 
vedenje in zavedanje, ki ga nosi le on, čuti in 
zaznava, da ni sam. Ozavesti, da nesmrtnost 
daje svobodo in popolnost v vseh merilih. To ga 
vzpodbudi, da gre skozi živo življenje z zavedanjem, 
kam želi priti in od kod sebe dokončno osvoboditi. 
Prebudi se v zavedanju, da je luč matrica, od katere 
se je odmaknil. 
Slednja nosi popoln spomin na vse, kar je bil in kam 
želi preiti. Če bi bil Pranski duh na Zemlji v večji 
meri prebujen, bi se človek spravil medsebojno in 
zavladala bi harmonija na vsakem koraku. Trpljenje 
bi izginilo in ljubezen ter simbioza bi zavladala 
točno tam, kjer je bolečina in nerealna pravljica. 
Živo življenje je namreč le matrica spominov, ki 
ustvarjajo trpljenje.
Zemeljski čas je edini čas, ki je najbolj zlagan, 
umetni in nepopoln, saj ga sestavljajo trenutki, 
ki so bili izven ravnovesja. Vsi tukaj živeči se 
premikajo le po spominu, zato se čudijo lastnim 
spremembam, načinu življenja, pogledu na 
soljudi, situacijam ali čemurkoli drugemu, kar je 
nekoč in danes ustvarjalo določen utrip življenja. 
Ko se soočijo s težavo, dojamejo, da se zamenja 
tok ljudi in ob izživetju dogodka in zaprtju davnine 
izbranega obdobja, izgubijo davninske in sedanje 
soigralce, ki so jim bili morda dolgoletni prijatelji, 
sodelavci ali partnerji. Z vsako takšno spremembo, 
se premaknejo v času in spominu. Tu lahko Pranski 
duh daje moči, globine, zavedanja in vedenja, 
kdo posameznik je, kaj je in zakaj je. Predstavlja 
jim podporo skozi življenje, da ga končno vidijo, 
začutijo in sprejmejo.
Kako ga prebuditi? Zelo preprosto. Slediti je 
potrebno energiji diha. Globoki vdah in ne 
vdih je tisti, ki mu daje utrip, da zaživi. Vdah se 
mora zavestno peljati skozi nos, tretje oko, okoli 
možganov in ga spustiti skozi grlo v pljučni predel, 
kjer se ga zadrži. Čez določen čas se začuti, kako 
nekdo izdahne skozi ledveni predel. Nadaljuje 
se s tehniko vdaha mehurja zraka Pranskega 
spečega duha, ki lebdi pred materijo. S čelom se je 
potrebno nasloniti nanj, ga začutiti in ga skozi nos 
vdahniti v svoje telo. Mehur se zadrži in Pranskega 

duha pridobi na svojo stran. Nato se nadaljuje z 
izvajanjem prvega dela pranskih vaj, ki so podane 
s strani Lane Praner in njenih Gospodov. Slednje so 
dostopne na njeni spletni strani.
Torej, če človek misli, da je skozi življenje sam, bo 
z obuditvijo najvišjega Svetlobnega Bitja spoznal, 
da ni ovrgel prastara prepričanja, saj bo zaznal, da 
je povezan z Domom, nesmrtnim življenjem in 
Izvornim duhom. Ljubezen se bo počasi prikradla 
vanj, saj bo zaznal, kdo je, kaj je in zakaj je. Ovila 
ga bo v svoj pajčolan, saj bo Pranski duh zadihal z 
njegovim življenjem. Skozi to se izogne nenehnemu 
trpljenju in bolečini, ki mu jo povzroča življenje ali 
bolje rečeno bitja, ki soustvarjajo življenje. Zaznal 
bo, da je voden in očuvan s strani Svetlobe in na 
življenje bo pričel gledati iz drugačnega zornega 
kota. Postajalo bo popolno v vseh merilih. Ozavestil 
bo, da je voden in usmerjen, ne le preko Instinkta, 
ampak tudi preko Pranskega duha. Pričel bo 
ločevati dogodke, kaj je njegovo in kaj ne. Prenehal 
se bo mešati v tujo karmo ali tuj zapis, in začutil 
bo, da ga vodi Nebo. Mir in harmonija ravnovesja 
bosta dokončno zavladala v njegovi notranjosti. 
Tako bo postopoma uvidel, da je življenje le igra 
energij, ki jo podoživlja toliko časa, dokler ne zaspi 
ali pa se v ljubezni obudi. Ne nazadnje je življenje 
popotnica za vse in vsakogar, saj nihče ne želi biti 
povezan z energijami, ki rušijo in uničujejo. Le-te 
so v vseh pogledih daleč od harmonije in ljubezni. 
Zato je dobro, da je oseba v življenju pozorna na 
tok dogodkov, ki navidezno samodejno pridejo do 
nje, kot povabilo, ideja ali predlog. Prav skozi to bo 
uvidela, da je vodena iz strani Neba. Morda se bo 
odzvala povabilu in tam, kamor bo šla, ne bo takoj 
našla tistega nečesa, po kar je mislila, da je prišla, 
ampak bo morda le spoznala koga, ki jo bo peljal 
preko situacije do njenega želenega cilja.
Če bi človeka v življenju zbudili in ga le učili živeti 
življenje, bi bil voden in srečen ter bi se kaj kmalu 
osvobodil ujetosti Zemlje. Zato je potrebno pustiti 
Nebu, da vodi, kajti Oni iz Višine vidijo vse, kar oko 
posameznika ne vidi, njegovo uho ne sliši in njegov 
um ne dojame. Ko človek izbere Pot ljubezni, je 
srečen in skozi to osrečuje drugega in ne uničuje 
sebe in sveta okoli sebe. Zato naj vsakogar izmed 
vas vodi ljubezen.

Lana Praner
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Manekenke,	 včasih	 zgolj	 lepi	 obrazi	 brez	
vsebine,	so	z	nastopom	revolucije	socialnih	

medijev	dobile	svoj	glas,	ki	ga	 izkoriščajo	
za	 raznolike	 namene.	 Samopromocija	

je	 vse	 prej	 kot	 prva	 stvar	 na	 agendi	
Belle	 Hadid,	 elegantne	 in	 plemenite	

lepotice,	 ki	 želi	 s	 svojo	 slavo	
ozaveščati	o	negativnih	stvareh,	

ki	se	odvijajo	v	današnji	družbi,	
in	 navdihovati	 mlade,	 da	 z	

vztrajnostjo	 in	 s	 trdim	
delom	lahko	dosežejo	

svoje	sanje.
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Z
godbo Belle Hadid moramo 
pričeti z njenima staršema, 
ki sta prišla v Ameriko s 
trebuhom za kruhom. Oče 
Mohamed je kot begunec iz 
rodnega Izraela sprva migriral 

v Sirijo, nato se je njegova družina preselila 
čez lužo v prestolnico Združenih držav. Tudi 
mama Yolanda je iz domače Nizozemske v 
obljubljeno deželo prišla z rosnimi šestnajstimi 
leti in brez karkršnih koli prihrankov. Želja 
po boljšem življenju jima je dala moč za trdo 

delo, ki je kmalu obrodilo sadove. Mohamed 
je postal arhitekt, znan po svojih luksuznih 
multimilijonskih projektih, Yolanda pa uspešna 
manekenka.
Po njunih stopinjah je šla hči Isabella, ki sta ji 
starša vcepila delovno etiko in jo poučila o 
vrednosti denarja. Nič presenetljivega potem, 
da je Bella kljub življenju v palači v kalifornijski 
premožni skupnosti Montecito začela delati že 
pri zgodnjih najstniških letih. Ob koncu tedna, 
ko so se vsi njeni prijatelji zabavali na plaži, jim 
je Bella stregla smoothieje in druga okrepčila. 

slabe vesti izpusti kakšno družinsko kosilo 
zaradi dela v evropski areni visoke mode, kjer 
je s svojim čutnim videzom posebej zaželena. 
Modni hiši Bulgari in Dior sta jo že uvrstili med 
svoje ambasadorje, medtem ko je njena prav 
tako prelestna sestra Gigi s svojimi blond lasmi 
in z zagorelo kožo bolj blizu ameriškemu tržišču. 
Prav ona je Belli navdih, saj kljub mnogim 
nevoščljivim govoricam sestri ne tekmujeta 
med seboj, ampak sta si v oporo in razumeta, 
da je uspeh druge tudi njun. Modni svet je 
namreč več kot dovolj velik za dve lepotici.

Nikoli ni bila zapravljiva, namesto kupovanja 
najnovejših dizajnerskih kosov, je skrbno 
varčevala in se, hvale vredno, že pri osemnajstih 
finančno osamosvojila, kar po njenem mnenju 
ne bi bilo mogoče brez pozitivnega vzora 
njenih staršev. Danes 21-letnica, katere življenje 
se na prvi pogled zdi prav sanjsko, nadaljuje z 
napornim manekenskim delom, ki se ne konča 
ob petih popoldne. Veliko odrekanj je bilo 
potrebnih, da je pri tako mladih letih na tako 
visokem nivoju v svoji karieri. A Bella se zaveda, 
da je disciplina potrebna za uspeh in zato brez 
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Bella	 svojo	 daljnosežno	 platformo,	
ki	 ji	 jo	 je	 omogočilo	 manekenstvo,	
skuša	 uporabljati	 v	 dobro,	 saj	 želi	
ozaveščati	mlade	in	jih	navdihovati

‘‘

‘‘
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oglas
caudelie

Bellina dosedanja življenjska izkušnja 
je zagotovo zelo drugačna od njenih 
sovrstnikov, saj je njena kariera v 
zadnjem letu eksplodirala. Od kje 
pa mladenka črpa svojo moč? 
Poleg podpore družine je našla 
uteho v raziskovanju svoje 
duhovne strani, zajemanju 
energije iz drugih spiritualnih 
bitij, motivacijo za naprej pa 
ji daje tudi zagovarjanje tem, v 
katere verjame. Svojo daljnosežno 
platformo, ki ji jo je omogočilo 
manekenstvo, skuša uporabljati v 
dobro, ker želi ozaveščati mlade in 
jih navdihovati. Posebej blizu ji je 
zavzemanje za odprto politiko ZDA, 
saj meni, da ima tako kot njena starša 
vsak posameznik pravico do boljšega 
življenja, ne glede na to, kje je rojen.

Ava Tomlje

* Prijava za podelitev patenta PCT/IB2017/000703 prijavitelj Caudalie in Univerza Harvard

INOVACIJA
Novi patent Vinergy® kompleks*

NA VOLJO V LEKARNAH, SPECIAL IZ IRANIH TRGOVINAH, NAMA LJUBLJANA IN TRGOVINE MÜLLER.

PREMIER CRU
Globoke gube · Temni madeži · Izguba čvrstosti

pomlad 2018.indd   103 7. 03. 2018   11:07:07
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